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 ف : التعريفات واألهدا الباب األول

 املاد٠ األٚىل: 

 : املعاْٞ املب١ٓٝ أَاّ نٌ َٓٗاـــ   أُٜٓا ٚزدت يف ايال٥خ١ ــــ   كصد باأليفاظ ٚايعبازات اآلت١ٜٝ

  األ١ًٖٝ .ْعاّ ادتُعٝات ٚاملؤضطات  : النظام

   ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ. املٛازد ايبػس١ٜٚشاز٠  الوزارة:

 بايكٓفر٠ ) مسٛ ( حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜمجع١ٝ  اجلمعية:

 أع٢ً جٗاش يف ادتُع١ٝ ٚتتهٕٛ َٔ األعطا٤ ايعاًَني ايرٜٔ  اجلمعية العمومية:

 بايتصاَاتِٗ جتاٙ ادتُع١ٝ أٚفٛا

  يًجُع١ٝ .ايال٥خ١ األضاض١ٝ  الالئحة األساسية:

 حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بايكٓفر٠ ) مسٛ (مجع١ٝ ٛن١ُ اذتال٥خ١  الالئحة:

 ،  أعطا٤ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ :  نٌ غدص ي٘ َصًخ١ َع ادتُع١ٝ َجٌ أصحاب املصاحل:

 . ٚاملطتفٝدٜٔ  ، ٚاملتربعني  ، اًَنيٚايع

 ساجع ارتازجٞ ذتطابات ادتُع١ٝ. امُل مراجع احلسابات:
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 املاد٠ ايجا١ْٝ:  

ٖدف ٖرٙ ايال٥خ١ ٖٛ بٝإ ايكٛاعد ٚاملعاٜري املٓع١ُ إلداز٠ ادتُع١ٝ، مبا ٜهفٌ االيتصاّ بأفطٌ ممازضات 

؛ يتخكٝل زضايتٗا اييت أْػ٦ت َٔ أجًٗا، ٚذتُا١ٜ حكٛم املتربعني ٚاملطتفٝدٜٔ ٚأعطا٤  اذتٛن١ُ

 ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚأصخاب املصاحل، ٚذيو َٔ خالٍ حتكٝل األٖداف اآلت١ٝ:  

ؾُت والخىفُزًت والشكابُت.   .1  جدلُم الفصل بين ألادواس الدشَش

ً خالٌ لجان لها اخخصاصاث مدذدة وجشبط بُنها إضفاء الؾمل اإلاؤظس ي ؽلى أؽماٌ الجمؾُت التي جخم م .2

 ؽالكاث مدذدة مىصىص ؽليها في الىغام الذاخلي للجمؾُت.  

افم بين أوشطت الجمؾُت والشظالت التي أوشئذ مً أحلها .  .3  جدلُم الخى

 اظخذامت وشاط الجمؾُت وجىمُتها وفم خططها الاظتراجُجُت.  .4

ادة فاؽلُت الذوس الخىمىي للجمؾُت.   .5  ٍص

 ؿ جضاسب اإلاصالح في حمُؿ أؽماٌ الجمؾُت . مى .6

 جشظُخ جذاٌو ألادواس اللُادًت الذاخلُت للجمؾُت.   .7

إكامت ؽالكت صحُت وفؿ الت وجياملُت بين الجمؾُت وأؽضائها مً هاخُت وبُنها وبين ألاطشاف ألاخشي راث  .8

افُت  عخفُذة واإلااهدىن . ، والفئاث اإلا الصلت بيشاطها، وبخاصت الجهاث الحىىمُت الشكابُت وؤلاشش

 بىاء زلافت ظُادة الحىهمت ووششها في املجخمؿ .   .9

 

 املاد٠ ايجايج١:  

يًجٗات ايسقاب١ٝ ايعًٝا ٚأصخاب املصاحل َطا٤ي١ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ، َٚطا٤ي١ زتًظ اإلداز٠، ٚيًجُع١ٝ 

 ايع١َُٝٛ َطا٤ي١ زتًظ اإلداز٠ ٚاإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ عٔ مجٝع األعُاٍ ٚاختاذ َا تساٙ َٓاضبًا يف ذيو. 
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 الباب الثاني: الجمعية العمومية

 املاد٠ ايسابع١:  

ناف١ ٚيبك١ٝ أجٗص٠  ألعطا٥ٗاٚتهٕٛ قسازتٗا ًَصَ٘ تعد ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ أع٢ً ضًط١ يف ادتُع١ٝ  

 ادتُع١ٝ .

 

 املاد٠ ارتاَط١:  

 :   ، تتطُٔ اذتكٛم األضاض١ٝ يألعطا٤ َا ًٜٞ َع َساعا٠ َا ٚزد يف ايال٥خ١ األضاض١ٝ يًجُع١ٝ
 

 جللي اإلاؾلىماث ألاظاظُت ؽً الجمؾُت بشيل مىخغم وفي الىكذ اإلاىاظب .  -1

اإلاشاسهت الفؾالت في احخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت، والخصىٍذ ؽلى كشاساتها مً خالٌ مىاكشت اإلاىضىؽاث  -2

 اإلاذسحت في حذٌو أؽماٌ الجمؾُت الؾمىمُت. 

  ًخؾاس  مؿ لىاحدها الذاخلُت. الاظخفعاس وطلب اإلاؾلىماث بما ال ًضش بأؽماٌ الجمؾُت، وال  -3

% مً ألاؽضاء الزًً لهم خم خضىس 25دؽىة الجمؾُت الؾمىمُت لالوؾلاد الحخماؼ فير ؽادي بالخضامً مؿ  -4

 الجمؾُت الؾمىمُت 

 

 املاد٠ ايطادض١: 

 :  َع َساعا٠ َا ٚزد يف ايال٥خ١ األضاض١ٝ يًجُع١ٝ تتطُٔ ايٛاجبات األضاض١ٝ يألعطا٤ َا ًٜٞ

 ؿ الجمؾُت وميعىبيها لخدلُم أهذافها.   الخؾاون م .1

 بالجمؾُت.   .2
ً
 ؽذم اللُام بأي أمش مً شأهه أن ًلحم ضشسا

 الالتزام بلشاساث الجمؾُت الؾمىمُت.   .3
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 املاد٠ ايطابع١:  

جيب إٔ تطُٔ ايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ يًجُع١ٝ اإلجسا٤ات ٚاالحتٝاطات ايالش١َ يطُإ تطٌٗٝ ممازض١ مجٝع 

 .  ذتكٛم ايعط١ٜٛ باملطاٚا٠ بِٝٓٗاألعطا٤ 

 

 املاد٠ ايجا١َٓ:  

تكّٛ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ باختٝاز أعطا٤ زتًظ إداز٠ ادتُع١ٝ أٚ االضتػٓا٤ عِٓٗ طبكًا يكٛاعد ٚإجسا٤ات 

 َع١ًٓ تتطِ بايػفاف١ٝ ٚايٛضٛح . 

 

 املاد٠ ايتاضع١:  

عُاٍ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٚاملػازن١ جيب إٔ تتاح يألعطا٤ ايفسص١ يًُػازن١ بػهٌ فعاٍ ٚإجيابٞ يف أ

يف ايتصٜٛت بٗا ٚجيب إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً عًِ بكٛاعد ايتصٜٛت فٝٗا ،مبا يف ذيو طسم ايتصٜٛت اييت تتبع 

 يف اجتُاعات ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ . 

 

 املاد٠ ايعاغس٠:  

ٝات٘، ٚفل ٜتعني ع٢ً أعطا٤ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ متهني زتًظ اإلداز٠ املٓتدب َٔ ممازض١ مجٝع َطؤٚي

 اختصاصات٘؛ يٝتط٢ٓ هلِ ستاضبت٘ عًٝٗا . 

 

 املاد٠ اذتاد١ٜ عػس٠:  

   تكّٛ َعا١ًَ األعطا٤ ع٢ً أضاع املطاٚا٠ ٚفل ايكٛاعد اآلت١ٝ: 

خعب خلىكه  ل  ، و  ؽلى كذس اإلاعاواة (ؽامل، مىدعب، فخشي، ششفي، .... إلخ)مؾاملت ألاؽضاء مً هفغ الفئت  .1

 وواحباجه.  
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 إؽالن مؾاًير جدذًذ فئت الؾضىٍت بىضىح، وإجاختها ليل ألاؽضاء للخؾش ف ؽليها.   .2

عمت باإلاؾاملت اإلاىصفت ليل ألاؽضاء، وال ؽذ احخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت مدمشاؽاة أن جىىن إحشاءاث وكىا .3

ا فيها 
ً
 جىىن إحشاءاث ؽملُت الخصىٍذ صؾبت بال معى ـ أو مبالق

وكُاداث الجمؾُت باإلًضاح ؽما إرا وان لهم بشيل مباشش أو فير مباشش باألصالت أو  إلضام أؽضاء مجلغ ؤلاداسة .4

 بالىُابت ؽً أخذ أيُّ مصلحت ما دًت في أي مؾاملت مؿ الجمؾُت، أو في أي شأن ًؤزش مباششة ؽليها . 

إلاؾلىماث جىفير حمُؿ اإلاؾلىماث التي جمىً ألاؽضاء مً مماسظت خلىكهم ؽلى أهمل وحه، بدُث جىىن هزه ا .5

لت مىخغمت وفي اإلاىاؽُذ املحذدة، باظخخذام أهثر الطشق فؾالُت في  افُت ودكُلت، وأن جلذم وجدذر بطٍش و

 الخىاصل مؿ ألاؽضاء، وال ًجىص الخمُيز بُنهم فُما ًخؾلم بخىفير اإلاؾلىماث . 

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠:  

 قٛاعد اجتُاعات ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ:   

 حؾمل الجمؾُت الؾمىمُت ؽلى جفاؽل ومشاسهت أهبر ؽذد مً ألاؽضاء في احخماؽاث الجمؾُت  .1

ؽلى مجلغ ؤلاداسة ؽىذ إؽذاد حذٌو أؽماٌ الجمؾُت الؾمىمُت الؾامت أن ًأخز في الاؽخباس اإلاىضىؽاث  .2

الاحخماؼ بمذه التي ًشفب ألاؽضاء في إدساحها ؽلى حذٌو أؽماٌ الاحخماؼ، ورلً بئسظاٌ حذٌو الاؽماٌ كبل 

 جىفي اطالؽهم ؽلُه وإسظاٌ ملترخاتهم إن وحذث.  

الؾام ومشاحؿ الحعاباث الخاسجي باإلحابت ؽً أظئلت ألاؽضاء التي جطشح  ذًش ًلتزم مجلغ ؤلاداسة واإلا .3

 ؽليهم في أزىاء احخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت واإلاخؾللت بجذٌو ألاؽماٌ . 

ًشفم بالذؽىة ليل ؽضى ششح  ؽً اإلاىاضُؿ اإلاطشوخت في حذٌو ألاؽماٌ، ًخضمً اإلاؾلىماث اليافُت  .4

ً سأي خٌى اإلاىضىؼ، والاشتران في مىاكشخه في أزىاء الاحخماؼ، وفي  افش للؾضى إمياهُت جىٍى ؽنها، بدُث جخى

 اجخار كشاس بشأهه . 

ذ مً اإلاؾلىماث مً مجلغ ؤلاداسة .5 خٌى اإلاىضىؽاث اإلاطشوخت في حذٌو  ًدم ليل ؽضى طلب مٍض

دم له الاطالؼ ؽلى سجالث الجمؾُت؛ الظخىماٌ مؾشفخه بهزه اإلاىضىؽاث، وؽلى مجلغ ؤلاداسة  ألاؽماٌ، ٍو

 جمىُىه مً رلً . 

ًشاعى في صُافت اللشاس أن ًدذد اإلاطلىب اجخاره، واإلاعؤوٌ ؽً جىفُزه، واإلاذي الضمني الالصم للخىفُز،  .6

 جىفُز اللشاس واملحاظبت ؽلى جىفُزه مً ؽذمه . بدُث ٌعهل مخابؾت 
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 جمىين ألاؽضاء مً الاطالؼ والخىكُؿ ؽلى مدضش احخماؼ الجمؾُت الؾمىمُت .  .7

خفػ وأسشفت مداضش احخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت ومجلغ ؤلاداسة بؾذ إهماٌ صُافتها واؽخمادها مً  .8

 الاحخماؽُت في ميان وصاسة الؾمل والخىمُت الاحخماؽُت مخمثلت بمشهض الخىمُت 

، وجىىن حاهضة في أي وكذ إلىتروهُتالؾام وأخشي  ذًش باسص، والاخخفاظ بيسخت وسكُت لذي مىخب اإلا .9

 ًطلبها فُه أخذ أؽضاء الجمؾُت الؾمىمُت أو أخذ أؽضاء مجلغ ؤلاداسة. 

 

 املاد٠ ايجايج١ عػس٠:   

 ايتصٜٛت ع٢ً قسازات ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ:   

 ليل ؽضى مً أؽضاء الجمؾُت الؾمىمُت، ال ًجىص خشماهه مىه إال إرا واهذ له  .1
ً
 أصُال

ً
ٌؾذ الخصىٍذ خلا

مصلحت شخصُت في اللشاس مدل الخصىٍذ، وؽلى الجمؾُت أن حؾمل ؽلى حعهُل مماسظخه وججىب وضؿ أي إحشاء كذ 

 ًؤدي إلى إؽاكت اظخخذامه.  

ىاكشت ول مىضىؼ، وإجاخت الفشصت لألؽضاء الشافبين في اإلاىاكشت ؽلى سحِغ الاحخماؼ جىفير الىكذ اليافي إلا .2

ت، بدُث جخضح اإلاىاكف ألاظاظُت خٌى اإلاىضىؼ كبل الخصىٍذ ؽلى الاكتراخاث اإلالذمت .   وؽش  آسائهم بدٍش

ؤخز بشأي ألافلبُت،  .3 ًطشح الخصىٍذ بؾذ مىاكشت ول مىضىؼ وأخز وافت الاكتراخاث اإلالذمت مً ألاؽضاء، ٍو

 اث أساء املخالفين لللشاس في مدضش الاحخماؼ. مؿ إزب

 أهم آلاساء  .4
ً
افه حسجُل الاحخماؼ وإؽذاد املحضش مخضمىا ًخىلى سحِغ مجلغ إداسة الجمؾُت بىفعه أو جدذ إشش

سجل املحضش في سجالث الجمؾُت  سجل احخماؽاث الجمؾُت (والاكتراخاث وهدُجت الخصىٍذ في ول مىضىؼ، َو

ىكؿ ؽلُه )الؾمىمُت  ول مً سحِغ الاحخماؼ وسحِغ مجلغ إداسة الجمؾُت.  ، ٍو
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  اإلدارة مجلس: الثالث الباب

 املاد٠ ايسابع١ عػس٠:  

 ٜهٕٛ يًجُع١ٝ زتًظ إداز٠ َتطل َع ٖٝهٌ ادتُع١ٝ ٚحجِ ايعط١ٜٛ بٗا .  

 

 املاد٠ ارتاَط١ عػس٠:  

ٚاٖتُاّ، ٚإٔ تهٕٛ قسازات٘ َب١ٝٓ ع٢ً جيب إٔ ٜؤدٟ زتًظ اإلداز٠ َُٗات٘ مبطؤٚي١ٝ ٚحطٔ ١ْٝ ٚجد١ٜ 

 ايعاّ، أٚ أٟ َصدز َٛثٛم آخس .  دٜسَعًَٛات ٚاف١ٝ َٔ امل

 

 املاد٠ ايطادض١ عػس٠:  

ميجٌ عطٛ زتًظ اإلداز٠ مجٝع أعطا٤ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٚعًٝ٘ إٔ ًٜتصّ بايكٝاّ مبا حيكل َصًخ١ 

 ١ٜٛ اجملًظ.  ادتُع١ٝ ٚيٝظ َا حيكل َصاحل األعطا٤ ايرٜٔ اْتدبٛٙ يعط

 

 املاد٠ ايطابع١ عػس٠:  

ايعاّ زفع تكازٜس  دٜسايعاّ، َٚد٠ ايتفٜٛض، ٚع٢ً امل ُدٜسحيدد زتًظ اإلداز٠ ايصالحٝات اييت ٜفٛضٗا يً

 دٚز١ٜ عٔ ممازضات٘ يًصالحٝات املفٛض١ . 

 

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠:  

جيب إٔ تهٕٛ قٛاعد ايرتغٝح ٚاْتداب األعطا٤ دا١ُ٥، ٚتتطِ بايػفاف١ٝ، ٚتػجع ع٢ً املٓافط١، نُا 

 جيب إٔ تهٕٛ اإلجسا٤ات ٚاضخ١، ٚإٔ تػجع عًُٝات ايتصٜٛت األعطا٤ ع٢ً املػازن١ فٝٗا . 
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 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠:  

ًٜتصّ أعطا٤ زتًظ اإلداز٠ بتدصٝص ٚقت ناف يالضطالع مبطؤٚيٝاتِٗ، ٚاإلعداد الجتُاعات اجملًظ 

 ٚايًجإ ايدا١ُ٥ ٚاملؤقت١، ٚاذتسص ع٢ً حطٛزٖا . 

 

 املاد٠ ايعػسٕٚ:  

إلداز٠ َع َساعا٠ َا ْصت عًٝ٘ ايال٥خ١ ايتٓفٝر١ٜ ٚايال٥خ١ األضاض١ٝ ملٗاّ زتًظ اإلداز٠، ع٢ً زتًظ ا

 باملٗاّ اآلت١ٝ:  إٔ ٜكّٛ

جىفير وجىغُم اإلاؾلىماث داخل الجمؾُت؛ بدُث ًىىن أؽضاء مجلغ ؤلاداسة ؽلى ؽلم جام بيل ما ًجشي في  .1

الجمؾُت؛ ختى ًخمىىىا مً الىفاء بالتزاماتهم، وأن ًؤدوا مهامهم بالجذًت واللىاؽت التي حعخدلها الجمؾُت، 

 مهم باألهغمت واللىاحذ راث الصلت . مشاؽين في رلً مصالح الجمؾُت وأؽضائها مؿ التزا

وضؿ هغام مدذد ًخضمً ؤلاحشاءاث الىاحب اجخارها لإلباـل ؽً وكائؿ الفعاد وضبط املخالفاث؛ لخخمىً  .2

 الجمؾُت مً مىاحهتها وؽالحها في الىكذ اإلاىاظب . 

ت واإلاالُت بين سصذ ومخابؾت جضاسب اإلاصالح الزي كذ ًيشأ لذي أؽضاء املجلغ؛ لخفادي اإلاؾامالث الخجاٍس .3

 أؽضاء مجلغ ؤلاداسة والجمؾُت . 

شأط ول لجىت أخذ أؽضاء مجلغ ؤلاداسة، مؿ حزب  .4 حشىُل لجان مؤكخت وداحمت في مخخلف أوشطت الجمؾُت، ٍو

ذ مً ألاؽضاء خبرة أهبر بيشاط  ألاؽضاء الؾاملين واإلاىدعبين إلى ؽضىٍتها لخىظُؿ كاؽذة اإلاشاسهت وإهعاب مٍض

عؤولُاث بما ٌعاؽذ ؽلى جىىًٍ كُاداث اخخُاطُت مؤهلت للمىافعت ؽلى ؽضىٍت مجلغ الجمؾُت وجدمل اإلا

 ؤلاداسة، مؿ مشاؽاة الخىاظب بين مجاٌ ؽمل اللجىت وخبراث وهفاءاث أؽضائها.  

وضؿ كىاؽذ للشكابت ؽلى ؽمل اللجان التي ٌشيلها، ومخابؾت ؽملها بشيل دوسي للخدلم مً كُامها باإلاهام  .5

 .  اإلاىولت إليها

افُت ؽً وشاط الجمؾُت وأفشاضها  .6 جىغُم للاءاث للفئاث اإلاعخفُذة مً وشاط الجمؾُت لخلذًم مؾلىماث و

 واملجاالث ألاظاظُت لليشاط وهُفُت اظخفادة هزه الفئاث مً الخذماث التي جلذمها الجمؾُت . 
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ؽمل اظخطالؽاث سأي للفئاث اإلاعخفُذة مً وشاط الجمؾُت للخؾشف ؽلى سأيهم في هزا اليشاط ومذي جلبِخه  .7

 لضمان وحىد صلت 
ً
ا خم هزا الاظخطالؼ دوٍس الخخُاحاتهم وأولىٍاتهم باليعبت للخذماث التي جلذمها الجمؾُت ،ٍو

داسة إؽادة الىغش في خطط ؽمله وأولىٍاث مىخغمت مؿ الفئاث التي حعتهذفها الجمؾُت بخذماتها، وؽلى مجلغ ؤلا 

 اليشاط ؽلى ضىء هخاحج اظخطالؽاث الشأي واإلاىاكشاث مؿ الفئاث اإلاعخفُذة . 

ش في  .8 شه العىىي الى الجمؾُت الؾمىمُت، بدُث ًفُذ هزا الخلٍش افُت ؽً وشاط الجمؾُت في جلٍش جلذًم صىسة و

جب أن ًخضمً الؾىاصش ألاظاظُت آلاجُت:  الخؾشف ؽلى مشىالث اليشاط والخىحهاث اإلاعخلبلُت وأو   لىٍاتها، ٍو

   .ش الخخطُط الاظتراجُجي  جلٍش

  .ًش ا بجمُؿ البرامج وألاوشطت التي كامذ بها الجمؾُت  جلشًٍ

  .ت ًش ا ؽً اإلاصشوفاث وؤلاًشاداث وملاسهتها باإلاىاصهت الخلذًٍش  جلشًٍ

  تالؾالكت مؿ وصاسة ملحىعاث والالتزام والخىمُت الاحخماؽُت والجهت اإلاششفت، وما حاء ؽلى الجمؾُت مً  اإلاىاسد البشٍش

 بالشد ؽليها .

  . ًما جم جطبُله مً أخيام هزه الالحدت وألاخيام التي لم جطبم وأظباب رل 

   .
ً
ا  وضؿ أهغمت وضىابط للشكابت الذاخلُت والاششاف ؽلى جىفُزها، ومشاحؾتها ظىٍى

  . اكبت مذي فاؽلُتها، وحؾذًلها ؽىذ الحاحت  الاششاف ؽلى جىفُز هزه الالحدت ومش

  . ت الشياوي التي كذ جيشأ بين الجمؾُاث وفيرها ظىاء مً اإلاعخفُذًً أو اإلااهدين أو فيرهم  آلُاث حعٍى

 ؽً اإلاؾلىماث  وضؿ العُاظُاث وؤلاحشاءاث التي جضمً اخترام الجمؾُت لألهغمت واللىاحذ والتزامها باإلفصاح

ت لألؽضاء .   الجىهٍش

 

 ٚايعػسٕٚ:   اد١ٜاملاد٠ اذت

إٔ تهٕٛ َبٓٝ٘ ع٢ً َطتٓد ْعاَٞ ٚاإلغاز٠ إيٝ٘ يف احملطس ، ٚيف ٜساع٢ يف صٝاغ١ قسازات زتًظ اإلداز٠ 

ّٝٔ ذيو ، ٚثِ ٜتبع احملطس بعٌُ ضجٌ ملتابع١ ايكسازات ٚأثسٖا ع٢ً ادتُع١ٝ .   حاي١ عدّ ٚجٛد َطتٓد ٜب
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 الحسابات مراجع: الرابع الباب

 ٚايعػسٕٚ:   ١ْٝاملاد٠ ايجا

 َع َساعا٠ ايػسٚط اآلت١ٝ:   تعٝني َساجع حطابات يًجُع١ٝ َع حتدٜد َهافأت٘ ، ٜتٛىل زتًظ اإلداز٠

 أن ًىىن مشخًصا له.  .1

 بالجمؾُت  .2
ً
 أال ًىىن ؽضىا

ت ال جلل ؽً ؽامين.  .3  أن جىىن لذًه خبرة في مشاحؾت خعاباث الجمؾُاث الخيًر

 أن ًلذم العيرة الزاجُت .  .4

 ألخذ أؽضاء مجلغ ؤلاداسة ختى الذسحت الثاهُت.  .5
ً
با  أال ًىىن كٍش

 أال ًىىن له أي حؾامالث مالُت مؿ الجمؾُت.  .6
 

 ٚايعػسٕٚ:  جايج١ املاد٠ اي

ميازع َساقب اذتطابات اختصاصات٘ يف اضتكالي١ٝ نا١ًَ عٔ أٟ تأثري أٚ ضػٛط َٔ إداز٠ ادتُع١ٝ، 

 ٜٚتخٌُ ٚحدٙ َطؤٚي١ٝ َا ٜصدز عٓ٘ َٔ تكازٜس . 
 

 ٚايعػسٕٚ:   سابع١املاد٠ اي

حيل  ملساجع اذتطابات االطالع ع٢ً دفاتس ادتُع١ٝ ٚضجالتٗا َٚطتٓداتٗا يف أٟ ٚقت، ٚي٘ اذتل يف طًب  

ايبٝاْات ٚاإلٜطاحات اييت ٜس٣ ضسٚز٠ اذتصٍٛ عًٝٗا ألدا٤ َُٗت٘، ٚي٘ نريو إٔ حيدد َٛجٛدات 

 ادتُع١ٝ ٚايتصاَاتٗا، ٜٚتعني ع٢ً زتًظ اإلداز٠ إٔ ميهٓ٘ َٔ نٌ َا تكدّ . 

 

 ٚايعػسٕٚ:   اَط١املاد٠ ارت

اإلداز٠  ٜكدّ إىل زتًظٔ َساجع اذتطابات َٔ َباغس٠ َُٗت٘ فعًٝ٘ إٔ ٜجبت ذيو يف تكسٜس إذا مل ميه 

  . الختاذ إجسا٤ات متهٝٓ٘
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 ٚايعػسٕٚ:   ادض١املاد٠ ايط

يف عكد اجتُاع الختاذ ل اذتإذا ثبت أٟ قصٛز َٔ َساجع اذتطابات يف أدا٤ ٚاجبات٘ فًُجًظ اإلداز٠ 

 ايكساز املٓاضب يف ٖرا ايػإٔ . 

 

 

 الباب الخامس: لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية 

 

 ٚايعػسٕٚ:   طابع١اياملاد٠ 

 ساجع١ َٔ ثالث١ إىل مخط١ أعطا٤ .ٜػهٌ زتًظ اإلداز٠ دت١ٓ املساقب١ ٚامل

 ٚايعػسٕٚ:   جا١َٓاملاد٠ اي

 ايعاّإٔ ٜهٕٛ عطًٛا يف زتًظ اإلداز٠ َع املدٜس  ٜػرتط فُٝٔ ٜٓتخب يعط١ٜٛ دت١ٓ املساقب١ ٚاملساجع١

ٜهٕٛ يدٜ٘ َؤٌٖ عًُٞ ٚخرب٠ يف اختصاصات ايًج١ٓ، ٜٚفطٌ َٔ  ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو املطؤٍٚ املايٞ ٚإٔ

 غازى ضابكًا يف دت١ٓ مماث١ً. 

 

  :ٚايعػسٕٚ ايتاضع١ املاد٠

 ٚعٌُ ٚاملاي١ٝ االداز١ٜ   ٚايطٝاضات ٚايًٛا٥ح باألْع١ُ االيتصاّ مبساقب١ ٚاملساجع١ املساقب١ دت١ٓ تكّٛ

 تكٛميٗا ٜتطُٔ االداز٠ جملًظ   تكدَ٘ ضٟٓٛ ٚتكسٜس دٚز١ٜ تكازٜس  ٚإعداد دٚزٟ بػهٌ داخ١ًٝ َساجعات

 ٜٚتطُٔ ادتُع١ٝ، بساَج تٛاج٘ اييت املػانٌ ع٢ً ٚايتػًب األدا٤ يتطٜٛس ٚاقرتاحاتٗا ادتُع١ٝ ألدا٤

   :ايتكسٜس

 . الجمؾُت أوشطت في الفؾالت مشاسهتهم لضمان ؛.   خططها جىفُز في ودوسه بالجمؾُت الىعُفي الجهاص أداء .1

 اإلاالي للجمؾُت . ألاداء .2

 الخقلب ًمىً مىاحهتها ، وهُف أو خلها في الخىفُزًت ؤلاداسة ودوس  وأظبابها ، ألاوشطت جىفُز جىاحه التي اإلاشاول .3

 . ؽليها

  الؾمل بخطىٍش الخاصت الاكتراخاث .4
ً
 . معخلبال

 .بالجمؾُت اإلاؾخمذة وألاهغمت اللىاحذ جخالف التي ألاؽماٌ حمُؿ .5
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 :ايجالثٕٛ املاد٠

 :ًٜٞ َا ٚاملساجع١ املساقب١ دت١ٓ بٗا تتُتع اييت اذتكٛم َٔ

 .الجمؾُت في واإلاىاشط واملخاطباث اإلاعدىذاث حمُؿ ؽلى الاطالؼ في الحم .1

لت اجخار في الحم .2 ش اإلاؾلىماث ودكت صحت مً للخأهذ جشاها التي الطٍش  .لها الىاسدة والخلاٍس

 أن ؤلاداسة مجلغ وؽلى الجمؾُت، ؽمل ؽلى سجلتها التي اإلالحىعاث حمُؿ في ؤلاداسة مجلغ جخاطب أن في الحم .3

  ًجُب
ً
ٌ  اظخفعاساث مً اللجىت أؽضاء ًلذمه ما ؽلى هخابت  .الجمؾُت أوضاؼ خى

  

   :ٚايجالثٕٛ اذتاد١ٜ املاد٠

 ٜدزع ٚإٔ ، اجملًظ أعُاٍ جدٍٚ يف ادتُع١ٝ عٔ مبًخٛظاتٗا ايًج١ٓ تكسٜس ٜدزج إٔ اإلداز٠ زتًظ ع٢ً

 عًٝ٘ . ًَخٛظات٘ ٜٚطجٌ ، ايتكسٜس
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  والشفافية اإلفصاح: السادس الباب

 ٚايجالثٕٛ:   ا١ْٝاملاد٠ ايج

 : اآلت١ٝٚفل اجملاالت تًتصّ بايػفاف١ٝ ٚاإلفصاح ملعٝاز اذتٛن١ُ يًػفاف١ٝ ٚاإلفصاح ع٢ً ادتُع١ٝ إٔ 

 ألاهغمت واللىاحذ .1

 بُاهاث اللاحمين ؽلى الجمؾُت  .2

 بُاهاث الجمؾُت  .3

 أهذاف وبشامج الجمؾُت .4

 اللىاحم اإلاالُت .5

 الىمىرج الشامل .6
 

 ٚايجالثٕٛ:  ايجايج١ املاد٠ 

جيب إٔ تتٝح ادتُع١ٝ قٓٛات يٓػس املعًَٛات عٓٗا ٚعٔ أعطا٥ٗا، ٚإتاح١ االطالع ع٢ً املعًَٛات املفصح  

 عٓٗا يف ايٛقت املٓاضب . 

 

 ٚايجالثٕٛ:   ايسابع١املاد٠ 

أطساف أخس٣، ٚنريو أغهاٍ ايتٓطٝل ٚايتخايف َع املٓعُات اييت تعٌُ ٜػٌُ اإلفصاح نٌ عالق١ َع 

 يف ْفظ اجملاٍ، َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ َصاٜا يًجُع١ٝ أٚ تهًف١ ستت١ًُ . 

 ٚايجالثٕٛ:   ارتاَط١املاد٠ 

ًٜتصّ زتًظ اإلداز٠ باإلفصاح عٔ أْػط١ ادتُع١ٝ ٚمجٝع أعُاهلا، ٚإٔ تهٕٛ يف َتٓاٍٚ أصخاب ايعالق١، 

ٌٍ  حطب اختصاص٘ َٚا حيتاج٘ َٔ َعًَٛات .  ن
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  السياسات الباب السابع: 

 :  ايطادض١ ٚايجالثٕٛاملاد٠ 

 إٔ تًتصّ ادتُع١ٝ بايطٝاضات املعتُد٠ ٖٚٞ ناآلتٞ : 

 ظُاظت حمؿ الخبرؽاث . .1

 ظُاظت جىغُم الؾالكت مؿ اإلاعخفُذًً وجلذًم الخذماث . .2

 آلُت إداسة اإلاخطىؽين . .3

 اإلاصالح .ظُاظت حؾاس   .4

 ظُاظت ؤلاباـل ؽً املخالفاث وخماًت ملذمي البالفاث . .5

 ظُاظت خصىصُت البُاهاث . .6

 ظُاظت الاخخفاظ بالىزاحم وإجالفها . .7

 

 ايطابع١ ٚايجالثٕٛ:املاد٠ 

إٔ تٓػس ادتُع١ٝ ضٝاضاتٗا املعتُد٠ ع٢ً َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ َٚٓصاتٗا املدتًف١ ٚتتأند َٔ قدز٠ 

 إيٝٗا َٚٓٗا . طتٗدفني َٔ ايٛصٍٛامل
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