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متوَد:
ال ضٜب إٔ ٖص ٙاحملافع ١ايكٓفص ٠هلا سكٛم نجري ٠عً ٢أبٓاٗ٥ا يف احملافع ١عً ٢ممتًهاتٗا
َٚكسضاتٗا ايتاضخيْٚ ، ١ٝكًٗا إىل األدٝاٍ ايكازَٚ ، ١نٌ األدٝاٍ ايصٜ ٜٔفس ٕٚإىل ٖصٙ
احملافع ١سٝح ناْت ٖص ٙقافع َٔ ١نربٜات قافعات املًُه ١تعًُٝٝا ٚاقتكازٜا ٚثكافٝا
َٔ عكٛض غابطَٚ ، ٠ا ظايت نصيو .
ٚال ؾو إٔ عسّ سفغ ٖصا اإلضخ ايجكايف ٚ ،األزبٚ ، ٞاالقتكازٚ ، ٟايتعًٚ ، ُٞٝايعضاعٜ ٞفكس
احملافعَ ١هاْ ٖٞ ١ضا٥س ٠فٗٝا.
ْٚعطا ألٕ أبٓا ٤احملافع ١ايص ٜٔاٖتُٛا بٗصا اإلضخ غايبٝتِٗ قهٛا مبِٗ ز ٕٚإٔ ٜٛثكٛا ٖصا
ايرتاخ ٚبعهِٗ قاّ بتٛثٝك٘ ٚ ،يهٓ٘ بك ٞسبٝؼ األزضاز ٚ ،غٝه ٕٛطعاَا غا٥ػا يساب ١األضض إٕ
مل جيس َٔ ايعٓاٚ ١ٜاالٖتُاّ َا ٜهفً٘.
ٚإساط ١ؾبابٓا بايطعا ١ٜايهاًَ ١فهطٜا ٚغًٛنٝا ْٚفػٝا ٚدػسٜا عٔ ططٜل َا قٓع٘ أغالفِٗ
َٓص عٗس غًفٓا ايكاحل إىل َٜٓٛا ٖصا هل ٛغاْ ١ٜتػَّٝاٖا ; يٝتعطف أبٓاؤْا عً ٢إضثِٗ ايجكايف
ٚاالقتكازٚ ٟاالدتُاعٜٚ ، ٞتعٗس ْ٘ٚبايػكٝا ٚايطعا ; ١ٜيٝه ٕٛاإلضخ بػتاْا َتٓٛع األؾذاض ٜاْع
ايجُاض اييت ئ تٓهر ٚتؤت ٞأنًٗا إال إشا متت ضعاٜتٗا َٔ مجٝع األططاف  ،ستُٜ ٢ؿاض إيٗٝا
بايبٓإ .
فلسّ اجلنعَْ:
ْؿأت فهط ٠مجع ١ٝايكٓفص ٠ؿفغ ايرتاخ عٓسَا ضأ ٣بعض ضداالت ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف فُٛع١
املتكاعس ٜٔعسّ َعطف ١نجري َٔ أبٓا ٤احملافع ١برتاخ احملافع ١ايعطٜل  ِٖٚ ،عاقطٚا دٝال َٔ
ايطداالت ايص ٜٔقهٛا مبِٗ ْٚ ،ؿأ د ٌٝال ٜعطف ٕٛؾ٦ٝا عٔ تطاخ آباٚ ِٗ٥أدسازِٖ ست ٢إِْٗ
ال ٜعطف ٕٛؾ٦ٝا عٔ تأضٜذ أغطِٖ .
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ٚقس مت ططح َؿطٚع تٛثٝل تطاخ احملافع ١عً ٢فُٛع َٔ ١املتكاعسٚ ، ٜٔضسب نجري َِٓٗ
بايفهطٚ ٠تفاعًٛا َعٗا ٚعاضنٗا نجري ٚ ،بكٝت ايفهطَ ٠ا ٜكطب َٔ ايعاّ ضغِ ايتٛاقٌ ايفطزٟ
ٚاؾُع ٞبني بعض األفطاز ٚ ،يهٔ ز ٕٚدسٚ ، ٣ٚبعس يكا ٤سً ( ٞنٓاْ ) ١ططست تػاؤال عٔ
نٓاْ.١
ٌٖ نٓاْ ١ؽتل عًٚ ٞسسٖا  ،أّ دٓٛب َٓطكَ ١ه ١املهطَ ١ناَال ؟
ٚبٓا ٤عً ٢شيو ٖاتفين األغتاش  /قُس بًػٝح ايعًٚ ٟٛػاشبٓا أططاف اؿسٜح ٚ ،اتفكٓا عً٢
تأغٝؼ ؾٓ ١ؽتل برتاخ احملافع.١
ٚملع يف كًٝيت ضدٌ نإ َتشُػا دسا يًفهط ٠املػبك ١اييت ططست يف فُٛع ١املتكاعسٜٔ
ٚقسّ بعض األٚضام اييت تؿتٌُ عً ٢بعض احملاٚض  ،فٗاتفت٘ ٜٚاهلا َٔ َٗاتف! ١
إْ٘ األغتاش  /إبطاٖ ِٝبٔ عً ٞايفكَ( ٘ٝسٜط تعً ِٝايكٓفصٚ ، ٠عه ٛفًؼ احملافع ١غابكا)
سٝح نإ َتشُػا دسا أنجط َين ٚؾس عهس ٟبفهط ٙايػسٜس ٚ ،ضأ ٜ٘ايطؾٝس ٚأَسْٞ
مبعًَٛات عٔ األؾدام ايص ٟهلِ باع يف ٖصا اجملاٍ ٚ ،بعض األفهاض ايٓريٚ ، ٠تٛاقٌ َع
ايسنتٛض أمحس بٔ عُط ايعًٜع ( ٞعه ٛفًؼ ايؿٛض ٣سايٝا) ـ َ َٔ ٖٛٚؤضخ ٞاحملافعٚ ، ١ي٘
باع ط ٌٜٛيف سفغ تطاخ احملافع ١ـ ٚ ،نإ َتشُػا أٜها يًفهطٚ ، ٠ؾس أظضْا برتسٝب٘ بٗا.
تٛاقًت بعسٖا َع األغتاش /قُس بٔ عبسايطمحٔ باَٗسَ( ٟسٜط تعً ِٝايكٓفص ٠غابكا) ٚأبس٣
تطسٝب٘ بايفهطٚ ، ٠اغتعساز ; ٙيتكس ِٜايعٚ ٕٛاملػاعس ٠مبا ميًو.
ٚبٓا ٤عً ٢شيو بسأت أنتب خط ١يًذُعٚ ، ١ٝتطٛضت إىل ال٥ش ١تٓع ; ١ُٝٝيٝطًع عًٗٝا
ايعَال ٤ايص ٜٔمت اختٝاضِٖ ٜٚ ،بس ٕٚآضا ، ِٖ٤ستْ ٢تٛقٌ إىل ضأ ٟغسٜس ٚفهط ق. ِٜٛ
وسيطلق على اجلمعية اسم ( مجعية القنفذة حلفظ الرتاث).
وسيكون املقر الدائم هلا حمافظة القنفذة .
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مٌاد اجلنعَْ
املادّ األًىل
مصطلرات:
يهٌ َكطًح أُٜٓا ٚضز يف ايال٥ش ١املعٓ ٢املبني يف ٖص ٙاملاز. ٠
مجعَْ :فُٛع َٔ ١األؾدام تطبطِٗ عالق ١ؽكل  ،أ ٚتٛد٘ َعني ٜٚ ،ك َٕٛٛبعٌُ بٓا ٤عًَ ٢ا
مت ؽطٝط٘ هلص ٙاؾُع.١ٝ
الكيفرّ  :قافع ١تتبع إَاضَٓ ٠طكَ ١ه ١املهطَ. ١
الرتاث ٖٛ :اإلضخ ايجكايف ٚاالدتُاعٚ ٞايتذاضٚ ٟاالقتكازٚ ٟايعضاعٚ ٞاملٗين ٚايفًهًٛض ٟيف ٖصٙ
احملافع. ١
اجلنعَْ العنٌمَْ ٖٞ :اييت تتٛىل اؽاش ايكطاضات يف اْتداب أعها ٤فًؼ اإلزاضٚ ، ٠تػٝري ايٓعاّ
األغاغ ٞيًذُعٚ ،١ٝسٌَّ اؾُع.١ٝ
 .1املدٍس العاو ٜ :طأؽ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ، ١َٝٛفًؼ اإلزاضٜٚ ، ٠هَ ٕٛػٛ٦ال َػٛ٦يَ ١ٝباؾط ٠عٔ
مجٝع أعُاٍ اؾُع.١ٝ
ىائب املدٍس العاو ٜ :ك ّٛظُٝع اختكاقات املسٜط ايعاّ ٜٛٓٚ ،ب عٓ٘ يف ساي ١غٝاب٘  ،أ ٚتفٜٛه٘.
أمني اجلنعَْ  ٖٛ :ايصٜ ٟك ّٛباإلعساز الدتُاعات اؾُعٚ ، ١ٝإعساز احملانط ايالظَٚ ، ١تكس ِٜايتكاضٜط
عٔ االدتُاعات َٚ ،ا مت إلاظ َٔ ٙأعُاٍ خالٍ ايفرت ٠ايػابك. ١
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 .1أمني الصيدًقٜ :ك ّٛبتشك ٌٝمجٝع إٜطازات ايكٓسٚم ْعري إٜكاالت ضمسٚ ، ١ٝإٜساعٗا باؿػاب
املعتُس ٚتٓفٝص قطاضات فًؼ اإلزاض َٔ ٠ايٓاس ١ٝاملايٚ ، ١ٝايتشكل َٔ َطابكتٗا يبٓٛز املٝعاْٚ ١ٝايًٛا٥ح
ايساخً.١ٝ
العضٌ  :ايصٜٓ ٟتػب إىل اؾُعٜٚ ، ١ٝك ّٛببعض األعُاٍ اييت أغٓست إيٚ ، ٘ٝإلاظٖا يف ايعَٔ احملسز
هلا .
اللحيْ  ٖٞ :املػٛ٦ي ١عُا أغ ٓس إيٗٝا َٔ أعُاٍ ٚ ،إلاظٖا يف ايعَٔ احملسز ٚ ،ؼت ٟٛايًذٓ ١عً٢
فُٛعات سػب اؿاد.١
اجملنٌعْ :فُٛع ١أؾدام ٜتِ ته ِٜٗٓٛعٔ ططٜل ايًذٜٓٚ ، ١ػٓس إي ِٗٝفُٛع َٔ ١األعُاٍ
ٜك َٕٛٛبتٓفٝصٖا يف ايعَٔ احملسز.
الفلللٌز :ايطقكات ايؿعبٚ ١ٝاألٖاظٜر اييت ؽتل بٗا احملافعٚ ١تطبكٗا يف قافًٗا ايعاَ١
ٚاـاق.١

املادّ الجاىَْ
تأضَظ اجلنعَْ :
ْعطا ملا يٛسغ َٔ أبٓا ٤قافع ١ايكٓفص ٠عسّ تٛفط املعطف ١ايهاف ١ٝعٔ احملافع ١يس ٣فطز
َعني  ،أ ٚفُٛع ١أفطاز ٜتِ ايطدٛع إيٚ ِٗٝقت اؿاد ، ١أَ ٚكازض تٛثٝل ُأخَط إلضثٗا
نايهتب  ،أ ٚايبشٛخ  ،أَٛ ٚغٛع ١ؽتل برتاثٗا ٚ ،إمنا نٌ َا َٖٛ ٛدٛز ؾصضات َتٓاثط٠
بني أٜس ٟبعض املٗتُني ٚ ،غايبتِٗ قهٛا مبِٗ ٚ ،ال ٜعًِ ٌٖ َاظايت ٖص ٙاملعًَٛات
َٛثك ١يف إضثِٗ أّ شٖبت ؾصض َصض؟
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ٚأقبح ايهباض َٔ أبٓا ٤احملافعٜ ١تٛدػ ٕٛخٝف َٔ ١عسّ َعطف ١أبٓا ِٗ٥برتاخ أدسازِٖ
َبًََ٘ عسّ َعطفتِٗ ست ٢بأغًٛب يتفاِٖ ٚ ،اـطابٚ ، ١سػٔ األغًٛب  ،أ ٚاألؾعاض  ،أٚ
َػُٝات األزٚات اييت ٜػتدسَْٗٛا  ،أ ٚاألؾذاض ٚ ،خاق ١األعؿاب اييت تُٓ ٛبعس غكٛط
األَطاض .
نٌ ٖصا أز ٣إىل إؾعاٍ دص ٠ٚفهط أبٓا ٤احملافعٚ ، ١غريتِٗ ايؿسٜس ٠عً ٢قافعتِٗ ٖٞٚ
ألخَط اييت تكٌ عٓٗا يف َٛضٚثٗا ٚ ،يهٓٗا
بٗصا اإلضخ ايععٚ ِٝال ته ٕٛيف َكسَ ١املسٕ ا ُ
اؽصت هلا بٝتا تأضظ إي َٔٚ ، ٘ٝشيو ناْت اؿاد ١إىل ٖص ٙاؾُع ١ٝيــ:
أ .ساد ١األبٓا ٤إىل َعطف ١تطاخ آباٚ ِٗ٥أدسازِٖ .
بْ .كٌ اـرب َٔ ٠د ٌٝإىل د. ٌٝ
ز .محا ١ٜتطاخ احملافع َٔ ١ايجكافات ايساخً ١عً. ٘ٝ
ز .غطؽ سب احملافع ١يف ْفٛؽ أبٓاٗ٥ا ٚ ،احملافع ١عً ٢تطاثٗا .
 .ٙتععٜع املػٛ٦ي ١ٝايصاتٚ ، ١ٝدعٌ نٌ فطز ٜػتطٝع إٔ ٜتشسخ عٔ قافعت٘ بإجياب١ٝ
ٚفدط ٚاعتعاظ َ َٔٚ ،كازض َٛثٛق. ١
 .ٚتععٜع ؾعاض ( تطاثَ ٞػٛ٦يٝيت ).
املادّ الجالجْ
أهنَْ اجلنعَْ:
إٕ أَٛ ٟضٚخ إشا مل جيس َٔ ٜٛثك٘ ٜٗٚتِ ب٘ فإٕ َكري ٙإىل ايهٝاع ٜٚ ،ه ٕٛط ٞايٓػٝإ
ٚال ٜػتطٝع اؾ ٌٝايكازّ َعطف ١تطاث٘ ٚ ،ال نٝف ١ٝاؿك ٍٛعًٚ ، ٘ٝخري زي ٌٝعً ٢شيو
إٔ بعض ايكبا ٌ٥ال تسض ٟإىل َٔ تعٛز ٚ ،مل ٜؤضر هلا إال بعض ضداالت نتبٛا عٔ ٖصٙ
احملافعَ ١عتُس ٜٔعً ٢أقٛاٍ أؾدام.
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ٚبعس إٔ قٝض اهلل ٖص ٙايف ١٦اييت ْػأٍ اهلل إٔ ٜٓفع بٗا ٚ ،تك ّٛبتٛثٝل ٖصا اإلضخ ; يٝهٕٛ
ؾاٖسا يًُشافع ١عًَ ٢ا قاَت ب٘ خالٍ أظَاْٗا ايػابطَٚ ، ٠ا غٝتِ تٛثٝك٘ خالٍ األظَإ
ايالسك ، ١غته ٕٛقافع ١ايكٓفص ٠ؾاكَ ١طفٛع ١ايطأؽ بني قافعات املًُه. ١
ناْت ايكٓفص ٠تػُ( ٢ايبٓسض) ٚ ،يسٜٗا اآلٕ قشٝف ١بٓفؼ االغِ ٚ ،بعض احملالت
ايتذاض ١ٜاييت ؼٌُ ْفؼ االغِ ٚيهٔ َا غبب تػُٝتٗا بٗصا االغِ يف اؿكب املػبكٖٞٚ ١
مل تهٔ نُا ٖ ٞعً ٘ٝاآلٕ .
أألْٗا ناْت أنرب ممٔ سٛهلا  ،أّ غري شيو ؟
ْطٜس إٔ لعٌ ٖص ٙاحملافع ١فت ١ٝؾاك ١يف املانٚ ٞاؿانط ٚاملػتكبٌ ْٚ ،بين عًَ ٢ا
بٓا ٙاألٚاٖٚ ، ٌ٥صا ٖ ٛايػبب ايص ٟمت َٔ أدً٘ إْؿاٖ ٤ص ٙاؾُع. ١ٝ

املادّ السابعْ
ماذا ىعنل لتأضَظ اجلنعَْ ؟
ٜتِ شيو عٔ ططٜل ؼسٜس :
.1

َػُ ٢اؾُع. ١ٝ

.2

َكط اؾُع. ١ٝ

.3

أٖساف اؾُع.١ٝ

.4

تٛقٝف اؾُع.١ٝ

.5

ؼسٜس ٚدبات اؾُع.١ٝ

.6

ايعهٜٛات .
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.7

ايًذإ ايعاًَ ١يف اؾُع. ١ٝ

.8

ادتُاعات اؾُع. ١ٝ

.9

َكازض ايتُ. ٌٜٛ

ٖٝ .10هٌ اؾُع. ١ٝ

املادّ اخلامطْ
كَفَْ إىشاء اجلنعَْ؟
ال ضٜب إٔ تأغٝؼ مجع ١ٝايكٓفص ٠ؿفغ ايرتاخ (داال) عٌُ ندِ ٚدباض ٖسف٘ تٛثٝل
مجٝع إضخ احملافعٖٚ ، ١صا ئ ٜتأت ٢يف ٚ ّٜٛي ١ًٝإشا مل تتهاتف مجٝع أطٝاف اجملتُع
ٖٚصا ايتهاتف ئ ٜتشكل ست ٢تتعا ٕٚفُٛع ١نبري َٔ ٠ؾطا٥ح اجملتُع يف تٓفٝص، ٙ
ٚآي ١ٝشيو نايتاي: ٞ
 .1اغتكطاب ضداالت ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايص ٜٔهلِ باع ط ٌٜٛيف املٛضٚخ ايجكايف
يًُشافع.١
 .2اغتكطاب بعض ايؿباب ايص ٜٔهلِ خربَ ٠تُٝع ٠يف ايتكٓ ; ١ٝالستٝاز اؾُع ١ٝإىل
ايتكٓ ١ٝيف ايتكٜٛط ٚ ،ايتٓػٝل ٚ ،غري شيو .
 .3ؼسٜس اآليٝات ٚاألغايٝب اييت ميهٔ َٔ خالهلا إٜكاٍ ْؿاطات اؾُع ١ٝإىل ؾطا٥ح
اجملتُع ناف َٔ ١خالٍ ؼسٜس:
أ .خط ١اؾُع ١ٝايؿٗطٚ ١ٜايفكًٚ ١ٝايػٓٚ ١ٜٛإعسازٖا.
ب .أمسا ٤أعها ٤فًؼ اإلزاض. ٠
زٖٝ .هً ١املؿطٚع .
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زَ .ػٛ٦يٝات أعها ٤فًؼ اإلزاض. ٠
 .ٙادتُاعات اؾُع ١ٝاييت ؼسز مبٛعس ثابت سػب االتفام.
 .ٚبسا ١ٜاؾُع ١ٝايعَاْٚ ١ٝاملهاْ. ١ٝ
ظ .آي ١ٝتٓفٝص ْؿاطات اؾُع.١ٝ
ح .املهإ ايسا ِ٥يًذُع.١ٝ
 .4االتفام َع ايكشف اإليهرتٚ ١ْٝٚايٛضقْٚ ، ١ٝؿط َٓاؾط اؾُع.١ٝ
 .5االتفام َع بعض ايكٓٛات ايفها ; ١ٝ٥يٓؿط َٓاؾط اؾُعَٛٚ ، ١ٝضٚثٗا ايجكايف .
 .6ته ٜٔٛفُٛعات يف ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ االدتُاعَ ٞجٌ  ( :ايفٝؼ بٛى ـ تٜٛرت ـ ٚاتؼ
آب ـ تًكطاّ ـ ٚغريٖا َٔ ايكٓٛات ).

املادّ الطادضْ
زضالْ اجلنعَْ ًأهدافوا :
السضالْ:
 تٛثٝل تطاخ احملافع. ١
ْ ؿط تطاخ احملافع.١
 تعطٜف أبٓا ٤احملافع ١برتاثِٗ ٚتطاخ آباٚ ِٗ٥أدسازِٖ.
األهداف:
 .1ايتعطٜف باحملافع ١بكٛض ٠تًٝل مبهاْتٗا ايجكافٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜايػٝاس. ١ٝ
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 .2تٛثٝل تطاخ احملافع ١املازٚ ، ٟغري املاز ( ٟاألَانٔ ـ ايكبا ٌ٥ـ األْػاب ـ ٚغري شيو )
عٔ ططٜل األعاخ ٚايهتب ٚسفع٘ َٔ اختالط ايجكافات ايساخً ١عً ٢احملافع.١
 .3املػاُٖ ١يف زعِ َٓاؾط ايػٝاس ١بإقساض زي ٌٝغٝاس ; ٞيٓؿط تطاخ احملافع ١عٔ
ططٜل ايفٓازم ٚاالغرتاسات ; يٝتعطف ايعا٥ط ٕٚعً ٢احملافع ١عٔ نجب.
ْ .4ؿط تطاخ احملافع ١عًَ ٢ػت ٣ٛاملًُه ١عٔ ططٜل املؿاضن ١يف املًتكٝات ايعاََ ١جٌ:
اؾٓازضٚ ، ١ٜغٛم عهاظ.
 .5غطؽ سب احملافع ١يف ْفٛؽ أبٓاٗ٥ا عٔ ططٜل تٛد ِٗٗٝمبا ٜكسض عٔ احملافع; ١
ألْٗا َكسض ععِٖ ٚفدطِٖ ٚاعتعاظِٖ .
 .6سفغ َهاْ ١اآلباٚ ٤األدساز ممٔ هلِ باع ط ٌٜٛيف احملافع ١يف ؾت ٢اجملاالت بتٛثٝل
أعُاهلِ ٚغريِٖ .
 .7االغتُطاض يف إقساض فً ١ايكٓفص ، ٠اييت تعٓ ٢بتاضٜذ احملافع ١ػاضٜا ٚ ،ثكافٝا
ٚغٝاسٝا.
 .8ته ٕٛاؾُعَٓ ١ٝربا أزبٝا ; يطبط اإلضخ ايجكايف ايكس ِٜباؿسٜح عٔ ططٜل ايٓسٚات
ٚاملؤمتطات.
 .9نِ احملافع ١إىل قا ١ُ٥املٓاطل األثط ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛايعامل ملا ؼ َٔ ٜ٘ٛأَانٔ
أثطَ ١ٜجٌ  :دبٌ ايكباٜا غري َٔ ٙاألَانٔ األثط ١ٜاييت ال عًِ ي ٞبٗا.
 .10إْؿا ٤فُعا ػاضٜا نبريا زاُ٥ا ٜهِ مجٝع تطاخ احملافع ١بأدٛض ضَع١ٜ
ٜػتفٝس َٓ٘ املٛاطٔ ٚايعا٥ط ٜٚ ،عط ٞفهط ٠عٔ ٖص ٙاحملافع ١عًَ ٢ط ايػٓني.
 .11ايتعاَ ٕٚع املٛاطٓني يف احملافع ١عً ٢ايرتاخ.
 .12تطَ ِٝاملعامل األثطٚ ١ٜتأًٖٗٝا.
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املادّ الطابعْ
شسعَْ اجلنعَْ ًمصادز متٌٍلوا:
أًال :شسعَْ اجلنعَْ:
جيب إٔ تعٌُ " اجلنعَْ " ؼت َعً ١سه ١َٝٛتهَ ٕٛػٛ٦ي ١عٔ مجٝع َٓاؾطٗا ٚفعايٝاتٗا َٚػٛ٦ي١
َباؾط ٠عٓٗا َجٌ:
 .1قافع ١ايكٓفص. ٠
 .2اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػٝاسٚ ١اآلثاض .

ثاىَا :مصادز متٌٍل اجلنعَْ:
 .1ايػٝاسٚ ١اآلثاض.
 .2ايؿطنات ٚاملؤغػات .
 .3األفطاز .

املادّ الجاميْ
أجوصّ اجلنعَْ:
 .1فًؼ اإلزاض.٠
 .2اجملًؼ االغتؿاض ٟإٕ ٚدس.
 .3اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
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املادّ التاضعْ
دللظ اإلدازّ:
أ .فًؼ اإلزاض ٖٛ ٠ايصٜ ٟسٜط أَٛاٍ اؾُعٚ ، ١ٝحيسز أٚد٘ اغتدساَٗا ٜٚ ،تدص فًؼ اإلزاض٠
قطاضات٘ سػب األغًب ١ٝايبػٝطٜٚ ، ١ه ٕٛادتُاع فًؼ اإلزاض ٠قشٝشاً عهٛض مخػَٔ ١
أعها ٘٥عً ٢األقٌ ٜٚ ،ته ٕٛفًؼ اإلزاض:َٔ ٠
 .1ايطٝ٥ؼ.
ْ .2ا٥ب يًطٝ٥ؼ .
 .3أَني اؾُع١ٝ
 .4ايعالقات ايعاَ١
 .5أَني ايكٓسٚم.
ب .ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضٚ ، ٠أَني ايكٓسٚم أ ٚضٝ٥ؼ فًؼ االزاضْٚ ٠ا٥ب٘ ميجالٕ قاْْٝٛا فًؼ
إزاض ٠اؾُعٚ ، ١ٝيف ساٍ تعصض سهٛض ايطٝ٥ؼ ميجٌ اؾُع ١ٝأَني ايكٓسٚم َع ْا٥ب ايطٝ٥ؼ.
زٜ .تكف عٌُ فًؼ اإلزاض ٠بأْ٘ تطٛع.ٞ
زٜ .هع فًؼ اإلزاض ٠ال٥ش ١زاخً ١ٝؼسز َٗاَ٘ ْٚ ،ؿاطات٘ ْٚطاقٗا ٚ ،تبني ايال٥شَٗ ١اّ املسٜط
ايتٓفٝص ٟايصٜ ٟع ٘ٓٝاجملًؼ ٚ ،حيل جملًؼ اإلزاض ٠تهًٝف بعض األؾدام يًكٝاّ مبٗاّ
َع. ١ٓٝ
 .ٙتٓتدب اؾُع ١ٝايعاَ ١أعها ٤فًؼ اإلزاض ٠ايٛاضز شنطِٖ يف ايبٓس ( أ ) َٔ ٖص ٙاملازٜٚ ٠هٕٛ
اْتدابِٗ ملس ٠ثالخ غٓٛات ٚ ،ػط ٣االْتدابات بٓا ٤عً ٢طًب  َٔ %10األعها ٤اؿانطٜٔ
ٚشيو باقرتاع غطٚ ٟبعًُٝات اقرتاع َٓفكًٖٓٚ ، ١ا تػط ٟقاعس ٠األغًب ١ٝاملطًك ١يألقٛات
 ٚيف ساٍ فؿٌ االقرتاع يًُط ٠ايجايج ١يف تٛفري األغًب ١ٝاملطًك ١فإ قاعس ٠األغًب ١ٝايبػٝط١
تكبح ٖ ٞايػاض.١ٜ
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 .ٚميهٔ جملًؼ اإلزاض ٠إٔ خيتاض يف اقرتاع غط ٟضؤغا ٤غابكني يًذُع ١ٝنطؤغا ٤فدطٜني ٜٚ ،كسّ
ايطٝ٥ؼ ايفدطَ ٟؿٛضات٘ يًذُعٚ ، ١ٝجيب زعٛت٘ ؿهٛض ادتُاعات اجملًؼ .
ظٜ .عني فًؼ اإلزاضَ ٠سٜط تٓفٝصٜ ٟتٛىل إزاض ٠أعُاٍ اؾُع ١ٝاي ١َٝٛٝيف إطاض ايتعًُٝات ايٛاضز٠
يف ايال٥ش ١ايساخًٜٚ ، ١ٝتكف ٖصا املسٜط بأْ٘ يٝؼ عهٛاً يف فًؼ اإلزاضٚ ، ٠بإٔ َُٗت٘ ٖٞ
إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦اي ١َٝٛٝيًذُعٚٚ ، ١ٝنع اـط ١املايٚ ١ٝاؿػابات ايػٓ ١ٜٛاـتاَ ١ٝباالؾرتاى
َع أَني ايكٓسٚم ٚ ،ايتشهري ؾًػات فًؼ اإلزاضٚ ٠املؿاضن ١فٗٝا بكف ١اغتؿاضٜٚ ، ١ٜكع
نُٔ َٗاّ املسٜط ايتٓفٝص ٟتكس ِٜايتكاضٜط جملًؼ اإلزاضٜٚ ، ٠تِ تعٝني املسٜط ايتٓفٝص ٟبعكس
تٛظٝف طاملا مسشت اإلَهاْٝات املاي ١ٝيًذُع ١ٝبصيو.
ح .حيل جملًؼ اإلزاض ٠تؿه ٌٝفايؼ اغتؿاضَ ١ٜتدكك ٚ ١تعٝني ضؤغا ٤هلا ٚ ،إٔ ٜهِ أؾدام
َتدككني إىل عهٜٛتٗا َس ٠ايعه ١ٜٛيف اجملًؼ املتدكل غٓتإ قابًتإ يًتذسٜس.
ط .بعس اْتٗا ٤فرتٚ ٠ال ١ٜفًؼ اإلزاض ٠املٓتدب سػب ايٓعاّ األغاغ ٞيًذُعٜٛ ١ٝاقٌ ٖصا
اجملًؼ عًُ٘ إىل إٔ ٜتِ اْتداب فًؼ إزاض ٠دسٜس.

املادّ العاشسّ
اجلنعَْ العنٌمَْ:
 .1تعكس اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛادتُاعا عازٜا َطٚ ً٠اسس ً٠يف ايػٓ ١بٓا ٤عً ٢زع ٠ٛضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض٠
ٚيف ساي ١عسّ متهٔ ايطٝ٥ؼ َٔ شيو ٜعكس االدتُاع بٓا ٤عً ٢زع ٠ٛأسس ْٛاب٘ ٚ ،يف ساي ١عسّ
متهٔ ايٓا٥ب ٜعكس االدتُاع بٓا ٤عً ٢زع ٠ٛأَني ايكٓسٚم .
 .2إشا ضأ ٣أسس أعها ٤اؾُع ١ٝزع ٠ٛاؾُع ١ٝألغباب خاق ١فإْ٘ جيٛظ عكس ادتُاع طاضئ يًذُع١ٝ
بعس َٛافك ١ثًح األعها ٤عً ٢األقٌ ٚ ،تكس ِٜطًب َهتٛب باألغباب ايساع ١ٝيعكس االدتُاع.
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ٜٓ .3بػ ٞعٓس زع ٠ٛاألعها ٤الدتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛإضغاٍ دس ٍٚاألعُاٍ قبٌ ثالث ١أغابٝع
عً ٢األقٌ َٔ املٛعس املكطض يالدتُاعٚ .جيٛظ إضغاٍ ايسعٛات بايربٜس االيهرت ، ْٞٚأ ٚإسسٚ ٣غاٌ٥
ايتٛاقٌ االدتُاع ٞاملتفل عًٗٝا .
 .4حيل يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛاؽاش ايكطاضات بػض ايٓعط عٔ انتُاٍ ايٓكاب ايكاْ ْٞٛيعسز
األعها ٤اؿانط ٚ ، ٜٔنٌ عه ٛي٘ قٛت ٚاسس يف االدتُاع ٚ ،ميهٔ اإلْاب ١يف ايتكٜٛت ٚيهٔ
يعهٚ ٛاسس آخط ٚ ،بتفٜٛض نتاب.ٞ
ٜ .5سٜط دًػ ١اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضٚ ، ٠يف ساٍ تعصض سهٛضٜ ٙسٜط اؾًػ ١أسس
ْٛاب٘ ٚ ،يف ساٍ تعصض سهٛض أسس ايٓٛاب ٜسٜط اؾًػ ١أَني ايكٓسٚم.
 .6تٓاقـ اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛتكٛت عً ٢ايطًبات املسضد ١عً ٢دس ٍٚاالدتُاع ٚ ،عً ٢ايطًبات
اييت تُكسّّ جملًؼ اإلزاض ٠قبٌ ( 8أٜاّ) َٔ تاضٜذ اْعكاز االدتُاع ٚ ،ميهٔ يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛيف
ساالت اغتجٓا ١ٝ٥إداظ ٠إزضاز أ ٟطًب عً ٢دس ٍٚاالدتُاع بأغًب ١ٝثًج ٞاألقٛات.
 .7تتٛىل اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعاز ١ٜاؽاش ايكطاضات يف املٛانٝع ايتاي:١ٝ
أ  -اْتداب أعها ٤فًؼ اإلزاض.٠
ت  -تػٝري ايٓعاّ األغاغ ٞيًذُع.١ٝ
ز  -سٌّ اؾُع.١ٝ
 .8تكسض قطاضات اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛباألغًب ١ٝايبػٝطَ ١ا مل ٜٓل ايكاْ ٕٛأ ٚايٓعاّ األغاغٞ
يًذُع ١ٝعًَ ٢ا خيايف شيو ٜٚ ،ؿرتط يكب ٍٛايطًبات اييت تطز َتأخط ٠عٔ املٛعس احملسز
ملٓاقؿ ١دس ٍٚاألعُاٍ  ،أ ٚيطًب ايتػٝري يف ايٓعاّ األغاغ ٞيًذُع ، ١ٝأ ٚيطًب سٌ اؾُع١ٝ
اؿك ٍٛعً ٢أغًب ١ٝثًج ٞأعها ٤اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 .9جيب تػذ ٌٝقهط ادتُاع اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛقطاضاتٗا ٚتس َٔ ٜ٘ٓٚناتب احملهط ايصٜٛ ٟقع
عًَ ٘ٝع ضٝ٥ؼ دًػ ١اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
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املادّ احلادٍْ عشسّ
تغَري اليظاو األضاضُ ً ،ذلّ اجلنعَْ:
 .1ميهٔ تػٝري أَ ٟاز ٠يف ايٓعاّ األغاغ ٞيًذُع ١ٝإشا تعاضنت َع َبسأ ايٓفع ايعاّ ايص ٟتكّٛ
عً ٘ٝاؾُع.١ٝ
 .2سٌ اؾُعٜ ١ٝتشكل فكط بأغًب ١ٝثًج ٞأقٛات اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 .3إشا تكطض سٌّ اؾُع ، ١ٝأ ٚإيػاٗ٥ا  ،أ ٚإشا اْتفَ ٢بسأ ايٓفع ايعاّ ايص ٟتك ّٛعً ٘ٝاؾُع ١ٝفإٔ
أَٛاٍ اؾُع ( ١ٝإٕ ٚدست ) ت ٍٛ٦إىل مجعَ ١ٝؿابٗ.١
ُٜ .4د ٍَّٛفًؼ اإلزاض ٠اؽاش اإلدطا٤ات ايالظَ ١إلبالغ اؾٗ ١املػذً ١يسٜٗا اؾُع ١ٝبايتػٝريات
اؿاقً ١يف ايٓعاّ األغاغ ٞيًذُع.١ٝ

املادّ الجاىَْ عشسّ
مواو أعضاء اجلنعَْ ًاجباتوه:
مواو زئَظ دللظ اإلدازّ ًاجباتى:
ٜ .1طأؽ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ، ١َٝٛفًؼ اإلزاض.٠
 .2ميجٌ ايكٓسٚم أَاّ اؾٗات املدتًفٚ ، ١ايٓطل بامس٘.
 .3ايتٛقٝع َع أَني ايكٓسٚم عً ٢ايؿٝهات ٚاؿٛاالت اـاق ١بايكٓسٚم.
 .4تٛقٝع مجٝع ايعكٛز ٚاال تفاقات اييت تربّ َع ايكٓسٚم بعس إقطاضٖا َٔ فًؼ اإلزاض.٠
 .5سل سهٛض ادتُاعات ايًذإ ايفطع.١ٝ
 .6متج ٌٝايكٓسٚم أَاّ ايػري.
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اختصاصات ىائب زئَظ دللظ اإلدازّ
مياضؽ اختكاقات ايطٝ٥ؼ يف ساي ١غٝاب٘  ،أ ٚبتهًٝف َٓ٘  ،أٚ ٚدٛز َا حي ٍٛز ٕٚقٝاّ ايطٝ٥ؼ
باختكاقات٘.
مواو أمني اجلنعَْ:
 .1إعساز دس ٍٚأعُاٍ فًؼ اإلزاضٚ ، ٠اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 .2ؼسٜس املٛانٝع املطاز عجٗا يف ادتُاع فًؼ اإلزاض ٠سػب أُٖٝتٗا ٚ ،إناف ١املٛنٛعات اييت
ٜط ٟضٝ٥ؼ ايكٓسٚم إنافتٗا.
 .3إعساز ايسعٚ ، ٠ٛاؽاش اإلدطا٤ات ايالظَ ١الدتُاع اؾُع ١ٝايعُٚ ، ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ ، ٠ؼطٜط
احملانط اـاق ١بٗا ٚ ،تػذًٗٝا يف ايػذالت املعس ٠يصيو.
 .4تكس ِٜتكطٜط يًُذًؼ عٓس اْعكاز ٙيف اؾًػ ١ايعاز ، ١ٜأ ٚايطاضٜ ١٥تهُٔ َا مت تٓفٝصَٔ ٙ
قطاضات ٚتٛقٝات.
 .5االدتُاع َع َسٜط ٟاؾُعٝات ; ملٓاقؿ ١املٛنٛعات املططٚس ١عً ٢اجملًؼ قبٌ اْعكاز
اجملًؼ.
 .6تًك ٞايطغا ٌ٥اـاق ١بايكٓسٚم ٚ ،ايكٝاّ بايطز عًٗٝا بعس عطنٗا عً ٢فًؼ اإلزاض.٠
 .7اإلؾطاف عًَ ٢تابع ١قطاضات فًؼ اإلزاض.٠
 .8تٓع ِٝاألعُاٍ ايهتابٚ ، ١ٝايػذالت ٚ ،سفغ املػتٓسات.
 .9ضفع ايتكاضٜط جملًؼ اإلزاض ٠يبشجٗا.
 .10إبالغ قطاضات اجملًؼ إىل ناف ١اؾٗات شات ايعالق.١
 .11تعُ ِٝايكطاضات اييت ٜط ٣فًؼ اإلزاض ٠تعُُٗٝا ْٚؿطٖا.
 .12عطض طًبات ايعه ١ٜٛعً ٢فًؼ اإلزاض.٠
 .13إعساز ايتكطٜط ايػٓٚ ٟٛضفع٘ اىل فًؼ اإلزاض ٠متٗٝسا يعطن٘ عً ٢اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 .14ي٘ سل سهٛض ايًذإ ايفطع.١ٝ
 .15ايكٝاّ بأ ١ٜأعُاٍ أخطٜ ٣هًف بٗا َٔ قبٌ اجملًؼ.
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اختصاصات أمني الصيدًق
 .1ؼك ٌٝمجٝع إٜطازات ٚأَٛاٍ ايكٓسٚم ْعري إٜكاالت ضمسٚ ١ٝإٜساعٗا باؿػاب املعتُس
يًذُع.١ٝ
 .2تٓفٝص قطاضات فًؼ اإلزاض َٔ ٠ايٓاس ١ٝاملايٚ ، ١ٝايتشكل َٔ َطابكتٗا يبٓٛز املٝعاْٚ ١ٝايًٛا٥ح
ايساخً.١ٝ
 .3ايتٛقٝع َع ايطٝ٥ؼ  ،أْ ٚا٥ب٘ عً ٢ايؿٝهات ٚ ،اؿٛاالت اـاق ١بايكٓسٚم.
 .4اإلؾطاف عً ٢سػابات ايكٓسٚم ٚ ،تٓعُٗٝا ٚ ،سفغ مجٝع األٚضام ٚاملػتٓسات اييت تتعًل
بايؿ ٕٛ٦املاي ١ٝبعٗست٘ مبكط ايكٓسٚم.
 .5تكس ِٜتكطٜط َاي ٞنٌ ؾٗط إىل فًؼ اإلزاض.٠
 .6االستفاظ بايػًف ١املػتسمي ١يف ايكٓسٚم إٕ ٚدست.
 .7إعساز اؿػاب اـتاَ ٞيًػٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗٚ ، ١ٝإعساز املٝعاْ ١ٝيًػٓ ١املكبًٚ ، ١عطن٘ عً٢
فًؼ اإلزاض ٠متٗٝسا يعطن٘ عً ٢اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ

املادّ الجالجْ عشسّ
جلان اجلنعَْ ًمجاعاتوا:
البس يًذُع ١ٝإٔ تعٌُ َٔ خالٍ ؾإ ٜتِ تهٜٗٓٛا سػب َا ميًه٘ األؾدام املٓتػب ٕٛإيٗٝا
َٔ ثكافات  َٔٚ ،ايًذإ َا : ًٜٞ
أ .جليْ التدطَط:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تك ّٛباملٗاّ ايتاي:١ٝ
 .1ايتدطٝط ايعاّ يًذُع.١ٝ
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 .2ايتدطٝط يًكا٤ات اؾُع.١ٝ
 .3االطالع عً ٢ؽطٝط ايًذإ ٚ ،اعتُاز.ٙ
 .4ايتدطٝط يألعُاٍ سػب األٚي.١ٜٛ
َ .5تابع ١األعُاٍ سػب تٓفٝصٖا.
ب .اللحيْ العلنَْ:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
ألخَط ٚ ،إقساض َٛغٛع ١عٔ احملافع.١
 .1فُٛع ١ػُٝع املعًَٛات عٔ اجملُٛعات ا ُ
 .2فُٛع ١زضاغ ١ايهتب املؤضخ ١يًُشافعَٚ ١طادعَ ١عًَٛاتٗا َٚ ،س ٣قشتٗا َٚطابك١
َع ٚاقع احملافعٚ ، ١تٛثٝكٗا.
 .3فُٛع ١زضاغ ١ايبشٛخ ايٛثا٥ل املؤضخ ١حملافع ١ايكٓفصَٚ ٠طادعَ ١عًَٛاتٗا َٚ ،س٣
قشتٗا َٚطابكَ ١ع ٚاقع احملافعٚ ، ١تٛثٝكٗا.
 .4فُٛع ١زضاغ ١املٓؿٛضات ٚاجملالت َٚطادعتٗا.
د .اللحيْ الرتاثَْ:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
 .1فُٛع ١سكط األَانٔ ايرتاثٚ ١ٝؼسٜس أَانٓٗا ٚ ،تٛثٝل تاضخيٗا ٚ ،نٝف ١ٝاؾصب إيٗٝا
ٚعٌُ َٓؿٛضات عٓٗا.
 .2فُٛع ١عٌُ ايؿطانات َع َالى ايفٓازم ٚاالغرتاسات يف زعِ املٓؿٛضات اييت تكسّ هلِ
ٚؼٌُ بعض َٓاؾطِٗ ٚ ،تٛظٜعٗا عً ٢ايعا٥طٚ ، ٜٔاملؿاضن ١يف املًتكٝات ايعاَ ١زاخٌ
احملافعٚ ١خاضدٗا.
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د .اللحيْ األدبَْ :
ٚتته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
 .1فُٛع ١ايؿعط بٓٛع ٘ٝايفكٝح ٚايؿعيب اييت تكاٍ يف سفالت ايعٚاز ٚ ،ايطٗاض.
 .2فُٛع ١األيفاظ ايكسمي ١أيفاظ َجٌ:
 ايرتسٝب ٚايتٛزٜع.
 املكابالت غٛا ٤يف ايبٝت  ،أ ٚايػٛم  ،أ ٚاملعضع ، ١أ ٚأ ١َٓٗ ٟأخط. ٣
 ايطدع  ،أ ٚايطدع عٓس مماضغ ١املٗٔ املدتًف.١
 ايػكٝا عً ٢ايب٦ط ( عٓسَا ٜسي ٞايسيٚ ٛجيبص )ٙيػكٝا ايبٗا. ِ٥
َ طاسٌ طشٔ اؿبٛب َٔ اؿب ١إىل ايعذ.١ٓٝ
 املعاضع .
 اؾٗات .
 .3فُٛع ١اـطباٚ ٤األزباٚ ٤بعض َٔ َٛضٚثِٗ األزب.ٞ
 .4أيفاظ ايعضاع َٔ ( ١ايبصض إىل اؿكاز ٚمجع احملكَٚ ، ٍٛا ٜٓتر عٔ احملكَ ٍٛجٌ:
ايككاَٚ ، ٌٝايكؿط ٚ ،ايككاعٚ ، ١بعض األقٛات يعدط ايطري عٔ ايعضاع. )١
َ .5ػُٝات األزٚات املػتدسَ ١يف املٓاظٍ َجٌ :اؾطٚ ، ٠ايؿطبٚ ، ١املٗطاؽ (اهلا ، )ٕٚاملٗف١
اؾً ، ١املكً ، ١ايػطٜط  ،املٝفا  ،ايهاْ ، ٕٛايفٓاد ، ٌٝايكسح ( ايكعب)  ،ايػصاض  ،املدٛض
املصْب  ،اؿٝػٚ ، ١ٝغري شيو.
َ .6ػُٝات أزٚات ايبٓاَ ٤جٌ:
 اـؿب ٚ ،اؾطٜس ٚ ،ايػكٝف ٚ ،اؿًفاٚ ، ٤اؿباٍ ٚ ،اؿطجيٚ ١ايربٚ ، ١ٜغريٖا .
 أزٚات املبٓ :٢ايكطعٚ ، ١ٓٝاؿٓٚ ، ١ْٛايطبسٚ ، ٠ايؿطعٚ ، ١ايعطقٚ ، ١ايططاسٚ ، ١ايهاب١
ٚغري شيو.
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 .7ايطقكات ايؿعب ١ٝمجٝعٗا َجٌ ( :اؾٝـ ٚ ،ايعطنٚ ، ١ايعٜفٚ ، ١ايطغٚ ، ١ايععاٟٚ
ٚايسَٚ ١غريٖا).
 .8املالبؼ ايكسمي ١يًذٓػني يًٓػاَ ٤جٌ ( :ايكسضٚ ، ٠املػفع ٚ ،ايسبطدٚ ، ٞاؿطٚ ِٝاملكٓف
ٚايعهاؽ ٚ ،ايٛظضٚ ، ٠اؿعٚ ، ٠املالٚ ، ١ٜاملكٚ ، ٕٛغريٖا).
ٚ .9يًطداٍ َجٌ ( :اؿٛنٚ ، ١ايعُ ، ١ايسنٚ ، ١ايكسٜط ١ٜيًجالب ٚ ،غري شيو ).
ي .جليْ املٌزًث التحازِ:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٗتِ بـ:
 .1ايتذاضات ايكسميٚ ، ١أْٛاعٗا ٚ ،نٝف ١ٝتػٜٛكٗا.
 .2سكط ايتذاض ايكساَ ، ٢نٝف ١ٝتعاًَِٗ َع املٛاطٓني.
َ .3كازض ايتذاض.٠
ً .اللحيْ الصزاعَْ:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٗتِ بـ:
َ .1ػُٝات أزٚات ايعضاع.١
 .2ؼسٜس َػُٝات املعضٚعات َجٌ  :ايصضٚ ، ٠ايسخٔ ٚ ،ايػُػِ ٚ ،اؿبذب ٚ ،اـطبع ٚ ،ايبكٌ
ٚايباَٚ ، ١ٝايباشلإ ٚ ،ايطحيإ ٚ ،ايربى  ،ايػصاب ٚ ،ايهاش. ٟ
َ .3ػُٝات املعاضع َجٌ :اؾطب ، ١ايعك ، ١ُٝايؿعب ، ١ايعبري  ،ايعكِ ٚ ،غري شيو.
َ .4ػُٝات اػاٖات ايعكَ ّٛجٌ :ؾطق ، ٞقبً ، ٞغفً ، ٞعً. ٟٛ
 .5ؼسٜس َػُٝات االػاٖات األقًَ ١ٝجٌ :غاْس  ،سازض َٛ ،طَ ، ٞؿاَ ، َُٔٝ ، ِٜػٓس .
 .6أْٛاع األعؿاب.
 .7نٝف ١ٝػٗٝع بعض َػتًعَات ايعضاعَ ١جٌ :املؿباب  ،اؾط ، ٜٔاحملاتط ( سسٚز اؾط) ٜٔ
َهإ ايسٜاغٚ ، ١غري شيو .
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ش .اللحيْ الصياعَْ :
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
 ١َٓٗ .1ايتعً ( ِٝاملعالَ.) ١
 .2فُٛع ١أزٚات اؿسازَ ٠جٌ :ايػٛٝف ٚاـٓادط ٚايػهانني ٚ ،احملـ ٚ ،نٝف ١ٝقٓاعتٗا ،
ٚأزٚات ايعضاع ١اؿسٜس.١ٜ
 .3فُٛع ١ايٓذاضَ ٠جٌ :قٓاع ١ايػطض بأْٛاعٗا  ،أزٚات ايعضاعٚ ، ١قٓاع ١ايكٛاضب ٚايػفٔ
ٚأزٚات ايعضاع ١اـؿبَ ١ٝجٌ :احملطاخ ٚ ،املػطاؽ ٚ ،عكا املػطاب ٚ ،ايبػٚ ، ١اؿٓٚ ١ٝاملدباط
ٚايكُٚ ، ٌٝاملططم ٚ ،ايعكا ٚ ،ايكطًٚ ، ١املؿعاب ٚ ،املكساض ٚ ،املكتاض .
 .4فُٛع ١قٓاع ١ايفداض َجٌ :اؾطٚ ، ٠ؾطب ١ايكٗٚ ، ٠ٛاملبدط ( ٠اجملُط ) ٚفٓاد ٌٝايكٗ، ٠ٛ
ٚاؿٝػٚ ، ١ٝايػصاض ٚ ،ايكسح ( ايكعب ) ٚ ،املعذٔ .
 .5فُٛع ١قٓاع ١اؿكط ٚايػالٍ َجٌ :املػطح ( ايبػاط) ٚ ،ايٓفٚ ، ١ٝايجفاٍ ٚ ،املكً١
ٚاملٗف ( ١املطٚسٚ ، )١سافغ فٓاد ٌٝايكٗٚ ، ٠ٛاؾٚ ، ١ْٛايؿاع ( ١اؿبٌ ايص ٟتطبط ب٘
ايسابٚ )١اؿباٍ ٚ ،املطمجٚ ، ١املفكاع ٚ ،ؾبو اؾطاض ٚ ،ايطسٌ ( يًشُاض ) ٚخ ٞيًبعري .
 .6فُٛع ١تكطري ايفشِ ٚاغتدطاز َؿتكات٘ َجٌ  :ايؿٛب ٚ ،ايطًٚ ، ٢ايكططإ .
 .7فُٛع ١عكط ايعٜت َجٌ :ظٜت ايػُػِ ٚ ،نٝف ١ٝايعكط .
 .8فُٛع ١أزٚات ايبٓاَ ٤جٌ :املػشا ، ٠ايرب ( ١ٜيًكـ اييت ٜطبط بٗا اؿبٌ).
 .9ؼسٜس َػُٝات بعض األبَٓ ١ٝجٌ  :ايعؿٚ ، ١ايكبٌ ٚ ،ايبهاض ٚ ،ايسَٚ ، ِٝايعطٜـ ٚ ،ؼسٜس
َٛاقفات نٌ َبٖٓ َٔ ٢ص ٙاملباْ.ٞ
 .10فُٛع ١أزٚات ايكٝس ايبشطَ ٟجٌ :ايكاضب ٚ ،اجملصاف ٚ ،ايؿطاع ٚ ،ايػاضٚ ، ١ٜاؾًب ،
ٚايػٓاضٚ ، ٠ايؿعٚ ، ٞايؿٛاض ٚ ،غري شيو .
 .11فُٛع ١ايساليَ ١جٌ :زالي ١املٛاؾٚ ، ٞزالي ١األضانٚ ، ٞزالي ١املكٓٛعات ايفه( ١ٝسًٞ
ايٓػاٚ ، )٤زالي ١اؿب ٚ ،غري شيو .
 ١َٓٗ .12اؿع ١ٝيًُالبؼ ايٓػا.١ٝ٥
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 .13فُٛع ١أزٚات اؿٝانَ ١جٌ :اـٛٝط ايكطٓٚ ١ٝاؿطٜط ، ١ٜاإلبط ( ٠املػً ، ) ١ايؿس ( ٠اييت
تتِ سع ١ٝايكُاف عًٗٝا ) ٚ ،غري شيو .
 .14فُٛع ١أزٚات ايطقل َجٌ  :ايعٜط ٚ ،ايعيفٚ ، ١ايسف ٚ ،غري شيو .
 .15فُٛع ١أزٚات اؾعاضَ ٠جٌ :ايػهني ٚ ،ايػاطٛض ٚ ،غري شيو .

ح .جليْ العادات ًالتكالَد:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤ؽتل بتشسٜس األنالت ايؿعب ١ٝايكسميٚ ، ١ططٜك١
عًُٗا ٚ ،املٓاغبات اييت تكسّ فٗٝا ٚ ،تسعُٗٝا ببعض ايكٛض ٚ ،تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
 .1عازات ايعٚاز.
 .2عازات اـتإ َٛٚامس٘ .
 .3عازات املكاٜه. ١
 .4عازات االغتعاض ٠يف املاٍ ٚ ،ايسٚاب ٚ ،نٌ ؾ ( ٤ٞبني ايٓػاٚ ٤ايطداٍ).
 .5عازات األعٝاز ٚ ،األنالت املكسَ ١يف األعٝاز ٚ ،ططٜك ١املعاٜس. ٠
 .6عازات ايعٜاضٚ ٠أٚقاتٗا.
 .7عازات ايهٝاف.١
 .8عازات املػاعس ٠يف ايعٚاز ٚ ،ايعضاعٚ ، ١اـتإ ٚ ،غري شيو .
 .9عازات ايػفط يًشر ٚاالغتعساز يًطسً. ١
 .10عازات االْتذاع َٔ َهإ آلخط تبعا هلط ٍٛايػٝح ٚٚ ،دٛز ايعضاع. ١
ط .جليْ التدزٍب:
تتهٖ ٕٛص ٙايًذٓ َٔ ١فُٛع َٔ ١املسضبني غٛا ٤ناْٛا َٔ نباض ايػٔ يف املٗٔ ٚاؿطف
ايٝس ١ٜٚاملدتًف ، ١أ َٔ ٚايؿباب يف ايفًهًٛض ايؿعيب ٜٚ ،تِ ايتسضٜب سػب اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
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 .1فُٛع ١ايطقكات ايؿعب. ١ٝ
 .2فُٛع ١املٗٔ املدتًف. ١
 .3فُٛع ١ايكٓاعات بأْٛاعٗا ( اؿسازٚ ، ٠ايٓذاضٚ ، ٠ايكباغٚ ، ١ايٓػٝر ٚ ،اـٛم ٚايفداض
ٚعكط ايعٜت ٚ ،تكطري ايفشِ ٚ ،غريٖا).
 .4فُٛع ١ؼب ٌٝايػطض .
 .5فُٛع ١قٓاع ١ايكٛاضب ٚايػفٔ .
 .6فُٛع ١األنالت ايؿعب.١ٝ
 .7فُٛع ١قٓاع ١ايعطٛض ٚ ،ايبدٛض ٚ ،األطٝاب.
 .8فُٛع ١قٓاع ١أزٚات ايبٗا.ِ٥
 .9فُٛع ١ايطب ايؿعيب ايكس.ِٜ

ِ .جليْ الدعه الفين:
تته :َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚفُٛع ١أعهاٚ ، ٤تٓبجل عٓٗا اجملُٛعات ايتاي:١ٝ
 .1فُٛع ١تكُ ِٝايبٓطات ٚايٓؿطات ايكفشات اإليهرت.١ْٝٚ
 .2فُٛع ١طباع ١ايهتب ٚايبشٛخ.
 .3فُٛع ١تكٜٛط املؿاٖس ٚاألَانٔ.

املادّ السبعْ عشسّ
شسًط ًإجساءات العضٌٍْ:
ٜؿرتط يف عه ٛاؾُعَ ١ٝا :ًٜٞ
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 .4إٔ ٜه َٔ ٕٛغهإ احملافع.١
 .5إٔ ٜه ٕٛي٘ اٖتُاَات بًذإ اؾُعٚ ١ٝفُٛعاتٗا  َٔٚ ،املٗتُني برتاخ احملافع.١
 .6إٔ ٜتكسّ طايب ايعه ١ٜٛايعاًَ ، ١أ ٚعه ١ٜٛاالْتػاب بطًب اْهُاّ إىل اؾُع ١ٝسػب
االغتُاض ٠املعس ٠يصيو يف املالسل.
 .7تعطض طًبات ايعه ١ٜٛايعاًَٚ ١عه ١ٜٛاالْتػاب عً ٢فًؼ إزاض ٠اؾُعٚ ، ١ٝال ٜعترب
ايطايب يًعهَ ١ٜٛكبٛالً إال بكسٚض قطاض اجملًؼ باملٛافك ١عً ٢عهٜٛت٘.

أىٌاع العضٌٍات:
أًال :عضٌٍْ شسفَْ.
ٚمتٓح بكطاض َٔ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛممٔ قسَٛا هلا خسَات َاي ١ٝأَ ٚعٓ ١ٜٛأ ٚغاُٖٛا يف تطٜٛط
فاالت اٖتُاَاتٗا زاخٌ املًُهٚ ١خاضدٗا ٜٚ ،تِ اختٝاض عه ٛايؿطف بٓا ً ٤عً ٢تطؾٝح فًؼ
ٚيعه ٛايؿطف سهٛض دًػات اؾُع ١ٝايعُٚ ، ١َٝٛؾإ اؾُع ١ٝاملدتًفٚ ، ١االؾرتاى يف املٓاقؿات
ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ قٛت َعسٚز يف إقساض ايكطاضات  ،أ ٚعٓس إدطا ٤االْتدابات.
ثاىَا :عاملْ.
ال عً ٢زضد ١عًُ ١ٝأَ ٚا ٜعازهلا يف فاٍ ؽكل اؾُع.١ٝ
 .1إٔ ٜه ٕٛطايب ايعه ١ٜٛساق ً
 .2إٔ ٜه ٕٛطايب ايعه َٔ ١ٜٛغهإ احملافع. ١
َ .3ا ٜطا ٙفًؼ اإلزاض َٔ ٠ؾطٚط.
 .4إٔ ٜكسض بكبٛي٘ قطاض َٔ فًؼ اإلزاض.٠

ثالجا :عضٌٍْ اىتطاب:
ٜتُتع بعه ١ٜٛاالْتػاب ايطاغب بايعه ١ٜٛايطالب اؾاَعٝني  ،يف فاٍ ؽكل اؾُع ١ٝأٚ
ايعاًَ ٕٛيف اجملاالت األُخَط ٚ ،يًعه ٛاملٓتػب سل املؿاضن ١يف أْؿط ١اؾُعٚ ١ٝؾاْٗا املدتًف١
ٚسهٛض دًػات اؾُع ١ٝايعُ ، ١َٝٛز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ سل ايتكٜٛت  َٔٚ ،ايؿطٚط ايٛدب تٛفطٖا:
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 .1إٔ ٜه ٕٛطايب ايعه َٔ ١ٜٛغهإ احملافع. ١
 .2ايطالب اؾاَع ٕٛٝممٔ هلِ اٖتُاَات بًذإ اؾُعٚ ١ٝفُٛعاتٗا .
 .3املٗتُ ٕٛمبذاالت اؾُع ١ٝممٔ ال ٜتٛفط ف ِٗٝؾطط املؤٌٖ ايعًُ ٞاحملسز يًعه ١ٜٛايعاًَ.١

زابعا :إىواء العضٌٍْ:
تٓتٗ ٞايعه ١ٜٛيف اؾُع ١ٝيف اؿاالت ايتاي:١ٝ
 .1اْػشاب ايعه ، ٛأٚ ٚفات٘.
 .2إشا فكس ؾططاً َٔ ؾطٚط ايعه.١ٜٛ
 .3إشا قاّ بأ ٟعٌُ  ،أْ ٚؿاط ٜرتتب عً ٘ٝإؿام نطض باؾُعَ ١ٝازٜاً نإ أّ أزبٝاً  ٚ ،ال تػكط
ايعه ١ٜٛيف ٖص ٙاؿاي ١إال مبٛافك ١فًؼ إزاض ٠اؾُع.١ٝ
خامطا :إعادّ العضٌٍْ:
جيٛظ بكطاض َٔ فًؼ اإلزاض ٠إعاز ٠ايعه ١ٜٛإىل ايعه ٛايص ٟفكسٖا بٓا ٤عً ٢طًب٘ إشا ظايت أغباب
إغكاط ايعه ١ٜٛايػابك.١
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هَلل اجلنعَْ
الرئيس /

األمني العام/

النائب/

العالقات العامة/

أمني الصندوق/

األعها٤
ّ

ايكف١

االغِ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
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اضتنازّ العضٌٍْ :
االغِ ناَال بايعطب( ١ٝنُا َٖ ٛس ٕٚيف ايػذٌ املسْ. ٞ
االغِ األٍٚ

اغِ اؾس

اغِ األب

اغِ ايعا١ً٥

ضقِ ايػذٌ املسْٞ
تاضٜذ املٝالز
ايٛظٝف ١اؿاي(١ٝإٕ ٚدست ).
دٗ ١ايعٌُ
املؤٖالت
ايعٓٛإ ايربٜسٟ
ايربٜس اإليهرتْٞٚ
ٖاتف قٍُٛ
ايٛغ ١ًٝاملفهً ١يًتٛاقٌ
ايًذٓ ١ايطٝ٥ػ ١اييت تطغب االْهُاّ
إيٗٝا.
ايًذٓ ١ايفطع ١ٝاييت تطغب االْهُاّ
إيٗٝا.
ٌٖ أْت عه ٛيف دٗات أُخَط ؟ اشنطٖا
َالسعات أ ٚاقرتاسات تٛز إنافتٗا.

ايتٛقٝع عً ٢قش ١ايبٝاْات
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بطاقْ العضٌٍْ
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اجتناعات اجلنعَْ:
ضقِ االدتُاع

ايّٛٝ

ايتاضٜذ

ايعَٔ
ؽ

ز

املهإ

ًَشٛظات

جدًل األعنال:
ّ

َػ ٍٛ٦ايتٓفٝص

فكطات االدتُاع

ًَشٛظت

1
2
3
4
5
التٌصَات:
ّ

فكطات االدتُاع

ايتٛق١ٝ

ًَشٛظات

2
3

4

5
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اجتناعات اجلنعَْ:
ضقِ االدتُاع

ايّٛٝ

ايتاضٜذ

ايعَٔ
ؽ

ز

املهإ

ًَشٛظات

عسز اؿانطٜٔ
عسز ايػا٥بني
جدًل األعنال:
ّ

َػ ٍٛ٦ايتٓفٝص

فكطات االدتُاع

ًَشٛظت

1
2
3
4
5
التٌصَات:
ّ

فكطات االدتُاع

ايتٛق١ٝ

ًَشٛظات

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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بسىامخ اللكاء
ّ

ايفكط٠

ايعَٔ
ز

َكسّ ايفكط٠

ؽ

ًَشٛظات

َكطض االدتُاع
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جدًل أمساء طاليب مجعَْ الكيفرّ حلفظ الرتاث.
ّ

االغِ

ضقِ ايػذٌ

ضقِ اؾٛاٍ

املسْٞ
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