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 قدمةم

هعع الجما  سععخلجماعع لليول()لسععللتضععالجمعية ععخلجمة لتععخلمالقعع  لجمرععلبالجمفععلت ل  مر قعع  

لماععكو لجألسعع  لجمي بععالجإلسعع ة خلوجألخعع  لوجآل جبل  ميبعع   لتايثععفل عع لجماةلتعع 

لزة ئعع لةععالجميوظعع للع قععخلل عع للوجألخ ق ععخللجميه  ععخللجمرعع  للتةزتزللةاللجمر  ،للونشلللجمقل ،

لثرععخلتةزتععزلةععال هعع لوجالماععزج لجمياععلوم خ،لروحلت ي ععخلإطعع رلتلعع لت ععجر لوجماعع لورؤسعع ئ ،

ل.صور ل شاىللجمقا  للةف  لخلعكىللوجمةيفلجمعية خ،للترجةه لجما لل  مةجة تللجمةي ء

 

 النطاق

لع قععع تلمهععع لوةععع لجمةععع ةك  لك  عععخلعكعععىلجمة ةعععخلجمياعععيوم  تلجما  سعععخلهععع التلعععج 

لسععكو لس  سعع تلمهعع لتصععجرلةعع لذمعع لةعع لوتاععاث ىلجمعية ععخ،ل عع لوتطوع ععخلتة قجتععخ

ل.مألنظيخلو ر  للخ صخلوظ ق خ

ل

 البيان

ل:  آلت للجالمازج للحج لعكىلتابةه لة لوكفل ه للوجمة ةك  للجمعية خلتضي 

:لجم زجهخ: لأوال 

 جمال الع لكفلة لتةفل شلفلجموظ قخ.ل .1

 تةص صلوق لجمةيفلأل جءلجموججب تلجموظ ق خ.ل .2

 جمةيفلخ ر لوق لجمةيفلةاىلة لطكبلذم لو ر  لميصكلخلجمعية خ.ل .3

 خجةخلأهججفلجمعية خلجما لتةيفل ه لوغ تاه .لل .4

 جإلمي  ل  ألنظيخلوجمكوجئحلوتطب ره ل والتع وزلأولجهي ل.لل .5

 .لجمالك ل  م زجهخل  لأيلتلر قلرسي لتش ر ل   لأول عوىلقض ئ خ .6

 جتة ذلجإلجلجءجتلجملسي خلمضي السلتخلجميةكوة تلجمشةص خلمآلخلت .ل .7

 توخ لجميوضوع خل  لتصل  ت لة لخ للجمةيفل ل   تخلو والتي  زل .8
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لث ن   :لجموججب تلتع الجميااق جت لوجمةي ء:

 جحالج لحروقه لوةلجع  لةص مله ل والجساث  ءلوجماة ةفلةةه ل لا لومب قخ. .1

 جم زجهخ.للجماة لمفابلثرا لعبل .2

 جماع وبلةةه لو قلجماكو لجماك  ل  لكفلجألعي لل ي لتاققلةالجألنظيخلوجماةك ي ت. .3

 جماة ةفلةالجموث ئقلوجميةكوة تلجمشةص خل التخلت ةخلو ر  لمألنظيخلوجماةك ي ت. .4

 .جالةا  علع لأيلعيفلتيثللسكب  لعكىلجمثرخلجموظ ق خ .5

ل

لث مث  :لجميلظورجتلجمة ةخ:ل

جمة ةك  لإس ء لجساةي للجماكطخلجموظ ق خلوجساغ للجم قوذ،ل ربععوللأولطكععبلجمل ععو لتلظللعكىلل .1

 أولجرتف بلأيلصور لة لجمصورلجمي صوصلعك ه ل  لنظ  لةف  لخلجمل و .

 تلظللعكىلجمة ةك  لجمازوتللأولأيلصور لة لصور .ل .2

 رخلةابرخل  م .تلظللعكىلجمة ةك  لجمعيال   لوظ قا  لوةي رسخلأخلىل والجملصوللعكىلةوج ل .3

 أولجه ت.لللتلظللعكىلجمة ةك  لجال الج ل  لجمشف وىلجمعي ع خلأولر ال ف وىلك جتخلضجلأ ة صل .4

تلظللعكععىلجمةعع ةك  لجيععالجموثعع ئقلأولجمة  عع تلأولجميةكوةعع تلجمشةصعع خلععع لأيل ععةصلإاللأالتفععوال .5

 .  لإط رلنظ ة لوضي لةاطكب تلجمةيفلجمضلورتخ

جميةكوة تلجمالتخلأولجموث ئقلأولجمياا ججتلجما لتليفلط  الجألهي خللتلظللعكىلجمة ةك  لج ش ءلل .6

تف لل ة م ل ةةه ل جماة قجتخل جمة قخل جناه ءل حاىل ةجل وظ قا ل عك ه ل اببل حصفل وجما ل وجمالتخل

 جمفش لع ه لةايوح  ل  لصلجحخل يوجبلجألنظيخ.ل

لتحل  لةوضوع تلالزجم للتلظللعكىلجمة ةك  لجإل ص حلموس ئفلجإلع  ل أيلةججخكخلأولتةك قلأولتص .7

 تل لجمجرجسخلأولجمالر ق،لأولعبللأيلة لوس ئفلجماوجصفلجالجاي ع .ل

تلظللعكىلجمة ةك  لتوج  لأيلة لجم رجلأولجمكو لإمىلجمييكفخلأولأيلحفوةخلخ رج خ،لعبللأيلوسعع كخلةعع ل .8

 وس ئفلجإلع  لجمججخك خلأولجمة رج خ.

للللللللللللكععىلأيلخط  عع تلأول  عع الت عع هالس  سععخلجمييكفععخلتلظععللعكععىلجمةعع ةك  لجصععججرلأولنشععللأولجماوق ععالع .9

 .أولتاة رضلةالأنظياه لجما  س خلوةص مله ل

ل

لرج ة  :لجمهججت لوجالةا  زجتل

تلظللعكىلجمة ةك  لقبوللجمهب تلأولجالةا  زجتلأولجمةجة تلجما لتةلضلعكعع ه ل شععففلةب  ععللأولغ ععلل .1

 ةب  للأولأيلة ز لتفوالمه لتأث لج لعكىلنزجها .
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جمةععع ةك  لقبعععوللأيلتفعععلت لأولهجتعععخلأولجععع ئز لةععع لأيلجهععع تلخ رج عععخل والجملصعععوللعكعععىلتلظعععللعكعععىل .2

 ةوج رخلرسي خلة لجمعهخلجميشل خ.

تلظللعكىلجمة ةك  لقبوللأيلتاععه  تلأولخصععوة تلعكععىلجميشععالت تلجمة صععخلةعع لجميععور ت لجمعع ت لل .3

 مجته لةة ة تلةالجمعية خ.

للللللللللللللللللللللحصعععكوجلعك هععع ل لفععع لعيكهععع لمكلصعععوللعكعععىلخجةعععخلتلظعععللعكعععىلجمةععع ةك  لجسعععاةجج لأيلةةكوةعععخل .4

 .أولةة ةكخلخ صخلة لأيلجهخ

ل

ل:خ ةا  :لجساةجج لجمار  خل
للللللللللللللللللجمار  ععععخلجماعععع ل لوزتعععع للعكععععىلجمةعععع ةك  لجتةعععع ذلجي ععععالجالجععععلجءجتلجم زةععععخلمكيل  ظععععخلعكععععىلجألجهععععز  .1

 وعهج لعك  .

لللللللللللللللللا اعععع قلةععععالجمراعععع لتكاععععز لجمةعععع ةك  ل ةععععج لتلي ععععفل ععععلجةهلأولتطب رعععع تلعكععععىلجالجهععععز لإالل ةععععجلجمل .2

 جمية  ل  م .

تكاععز لجمةعع ةك  ل ةععج لجسععاةجج لجألجهععز لإاللألغععلجضلجمةيععف،لوعععج لتةععزت لةةكوةعع تلم اعع لةعع لل .3

 ضي لجمةيف.

تكاز لجمة ةك  ل  ميل  ظخلعكىلةةكوة تلجمجخوللجمة صخل ه لوجميةكوة تلجماععلتخلجميوجععو  ل عع للل .4

 جألجهز لجمة صل ه .

ل:جالنالن س  س  :لجماة ةفلةال
عكععىلجمةعع ةك  لجمعع ت لتاععوج للمععجته لإةف ن ععخلجموصععوللإمععىل ععبفخلجالنالنعع لجالماععزج ل  سععاةجج لجمشععبفخل .1

 ألغلجضلجمةيف.

 تكاز لجمة ةك  ل شلوطلوةاطكب تلحرو لجميكف خلجمقفلتخلمكبلجةهلوجميكق ت.ل .2

تكاعععز لجمةععع ةك  ل ةعععج لتلي عععفلأيلةعععوج لةةكعععخل ععع آل جبلوجألععععلجفلأولأيلنشععع طلغ عععللنظععع ة لتة قعععبلل .3

 . يوجبه لةلتفب 

تكاز لجمة ةك  لجم ت لخصععصلمهعع ل لتععجلجمفالونعع لعععج لجسععاةججة لإلنشعع ءلرسعع ئفلاللتاةكععقل  ألعيعع لل .4

جمية عع لمراعع لجمي وطععخل هعع ،لوعععج ل ععاحلأيلرسعع مخلةعع لةصععجرلغ ععللةةععلوفلإالل ةععجلجما اعع قلةععالج

  ل.  م

ل

ل
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لس  ة  :لةف  لخلجمقا  :ل

للللللللللللللللللللتكاعععععز لجمةععععع ةك  لأالتقصعععععلوجلخط ععععع لمكعية عععععخلعععععع لأيلح معععععخلتةععععع رضلةصععععع محلح معععععخلأولةلايكعععععخ،ل .1

وأالاللتشعع ر ل عع لأيلقععلجرلتععيثلل شععففلةب  ععللأولغ ععللةب  ععللعكععىلتلسعع  لأيلعرععجلتفععوالأحععجلجقل  ئعع ل

 .طلفل   

مكراعع لجمية عع لععع لأيلتععع وزلمألنظيععخلوجماةك يعع تلجم   عع  لجماعع لتاوجبلعكىلجمةعع ةك  لجإل عع يلخط عع لل .2

تطكععالعك هعع لخعع للعيكعع ،لوج عع يلجمعهعع تلجميةاصععخلععع لأيل اعع  لعكعع ل عع لأث عع ءلوظ قاعع لوذمعع ل عع ل

لسب فلجهو لةف  لخلجمقا  

ل:ث ة   :لجمازج لجمعهخلمكيوظ 
ةوقةهعع لجالمفالونعع ،لوتةلتعع لجمةعع ةك  لعكععىلجإل جر لجما ق  تععخل عع لجمعية ععخلنشععللهعع الجما  سععخل عع ل .1

  ه لوإ  غه ل أن لتعبلعك ه لجالمازج ل أحف ةه .

عكععععىلجإل جر لجما ق  تععععخل عععع لجمعية ععععخلته لععععخل  لععععخلعيععععفلبة ععععخلوصععععل خلمكةعععع ةك  لتكبعععع لجمياطكبعععع تل .2

 .للجألس س خلأل جءلعيكه ،لوتطب قلجألنظيخلوجمكوجئحلوجمرلجرجتل ةججمخلوإنص فل والتي  ز

  

 المسؤوليات

تةيكععوالجمعع ت للجمةعع ةك  تطبععقلهعع الجما  سععخلضععي لأنشععطخلجمعية ععخلوعكععىلجي ععال

وعكعععىلهععع الل جالطععع علعكعععىلجألنظيعععخلجمياةكرعععخل ةيكهعععلتلععع لإ جر لوج عععلجفلجمعية عععخل

،لوجالماععزج ل يعع لور ل  هعع لةعع لأحفعع  لع ععجلأ جءلوجماوق ععالعك هعع لوجإلميعع  ل هعع لجما  سععخ

خ.لوعكععىلإ جر لجميععوجر لجمبشععلتخلنشععللجمععوع ل ثر  ععخلجموظ ق ععلل وةاععيوم  تهل وججبعع ته

لوجألقاعععع  لوةبعععع   لجماععععكو لجمععععوظ ق لوجخ ق عععع تلجموظ قععععخلوتزوتععععجلجي ععععالجإل جرجت

ل   اةخلة 
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 االعتماد
للللللللللللللللل لل2019(لمةعععع  لل2 عععع لجالجايعععع علرقعععع ل)للجما  سععععخجعايععععجلةعكععععالإ جر لجمعية ععععخلهعععع ال .1

ل.ل 26/12/2019هعلجميوج قلل29/4/1441ل  

لعكععىلتقععوتال .2 تي لجميوج رخلةعع لةعكععالجإل جر لعكععىلتلععجتحلجمكععوجئحلوجما  سعع تل  عع ء 

 العععجتحلجمكعععوجئحلوجما  سععع تلجمججخك عععخل ععع لأعضععع ءلجميعكعععالمعععلئ الةعكعععالجإل جر ل

ل ل.ل2021مة  لل3جالجاي علرق لل

تي لجميوج رخلة لأعض ءلةعكالجإل جر ل ةجلعلضلجمكوجئحلوجما  س تل ةععجلجمالععجتحل .3

ل ل.ل2022مة  لل1وجعاي  ه ل  لجالجاي علرق لل
 

 


