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املادة األوىل:
تّدف ِرٓ الالٟخ ٛإىل تٍعٗي تكَٕٖ المجٍ ٛالتٍفٗرٖ ،ٛاملٍبجك ٛعَ دلمظ إداز ٚاجلىعٗ،ٛ
ٔإٖضاح وّىاتّأ ،تستٗب أعىاهلا ،حت ٜتتىكَ وَ خدو ٛاجلىعٗ ٛبالكفأ ٚٞالفعالٗٛ
املطمٕبٔٔ ،ٛفل الالٟخ ٛاألضاضٗ ٛلمجىعٗٔ ،ٛاألٌعىٔ ٛالمٕاٟح ذات العالق.ٛ
املادة الثانية:
- 1تعسٖف بالمجٍ ِ٘ :ٛجلٍ ٛتٍفٗرٖ ٛوٍبجك ٛعَ دلمظ إداز ٚاجلىعٗ ،ٛبػسض وطاعدٚ
اجملمظ ،باعتباز المجٍ ٛوفٕض ٛبالكاون عم ٜاإلشساف عم ٜتٍفٗر الطٗاضات ٔالمٕاٟح
ٔاألٌعىٔ ٛالكسازات املعتىد ٚوَ اجملمظ ،كىا تكًٕ المجٍ ٛمبطؤٔلٗ ٛإجسا ٞاملساجع،ٛ
ٔتكدٖي التٕجْٗ الالشً لكاف ٛوٕظف٘ ٔوٍطٕب٘ اجلىعٗ ٛيف مجٗع الٍٕاح٘ املتعمكٛ
بأٌشط ٛعىن اجلىعٗٔ ٛأِدافّا السٟٗطٗ.ٛ
- 2تتكُٕ المجٍ ٛوَ ثالث ٛأعضا ٞعم ٜاألقن (تٍفٗرٖني ٔغري تٍفٗرٖني) ،مبا ٖتٕافل وع
اإلزشادات ٔاألٌعى ٛاملسعٗ ،ٛعم ٜأُ ٖكُٕ وَ بٍّٗي املدٖس التٍفٗر ٙلمجىعٗ.ٛ
ٖ- 3عني أعضا ٞالمجٍ ٛبكساز وَ دلمظ اإلداز ٚملد )4( ٚأزبع ضٍٕات ،قابم ٛلمتجدٖد لفرتات
إضافٗٔ ،ٛتتٕقف المجٍ ٛعَ أدا ٞوّاوّا فٕزاً ،يف حال ٛحن دلمظ اإلداز ،ٚأٔ حن اجلىعٗٛ
ٔتصفٗتّا.
ٖ- 3تي تعٗني أٔ تطىٗ ٛزٟٗظ المجٍ ٛالتٍفٗرٖ ٛبكساز وَ دلمظ اإلداز ٚلفرت ٚقابم ٛلمتجدٖد وسٚ
ٔاحد ٚفكط..
املادة الثالثة :ختتص اللجهة باملضؤوليات واملهام اآلتية:
- 1وساجع ٛتكازٖس اإلداز ٚالدٔزٖٔ ،ٛتكٗٗي األدأ ،ٞوتابع ٛاالضتجىازات ٔوساجع ٛضٗاضاتّا
ٔطسقّا حبطب املتطمبات االضتجىازٖٔ ،ٛتكدٖي التٕصٗات يف كن وا ٖتعمل بّرا االضتجىاز.
- 2وساجع ٛاملٕاشٌات ٔاخلطط الطٍٕٖٔ ،ٛالتخكٗل يف الفسٔقات اجلِٕسٖ ٛاملتعمك ٛباملٕاشٌات
(إُ ٔجدت) ٔعسضّا عم ٜدلمظ اإلداز ٚوشفٕع ٛبٍتاٟج عىن المجٍٔ ٛتٕصٗاتّا.
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- 3وتابعٔ ٛاضتالً تكازٖس ٔتٍفٗر ٔإجناش املشازٖع السٟٗطٗ ،ٛأٔ أعىاه التٕضع اخلاصٛ
باجلىعٗ.ٛ
- 4التأكد وَ أُ اإلداز ٚالتٍفٗرٖ ٛيف اجلىعٗ ٛتعىن بشكن فعاه ٔحطب األٌعىٛ
ٔالتعمٗىاتٔٔ ،فل تٕجّٗات دلمظ اإلدازٔ ٚوا خيدً أِداف اجلىعٗٔ ٛضٗاضاتّا.
- 5اضتالً تكازٖس اإلداز ٚالتٍفٗرٖ ٛبشكن دٔز ،ٙوَ خاله السٟٗظ التٍفٗر ،ٙحٕه أداٞ
اجلىعٗ ،ٛلٗتي وٍاقشتّا يف اجتىاعات المجٍ ٛالتٍفٗرٖٔ ٛوساجعتّا ،قبن تكدميّا لمىجمظ
(إذا دعت احلاج ٛلرلك).
املادة الزابعة:
ٖ- 1تٕىل زٟٗظ المجٍ ٛاملّاً اآلتٗ:ٛ
(أ)

اإلشساف عم ٜتستٗب عىن المجٍٔ ٛعكد اجتىاعاتّا مبا يف ذلك إعداد جدأه

األعىاهٔ ،اإلشساف عم ٜإعداد ذلاضس االجتىاعاتٔ ،تٕصٗاتّا.
(ب) تصٖٔد المجٍ ٛباملعمٕوات الالشو ٛلتىكٍّٗا وَ الكٗاً مبطؤٔلٗاتّا.
(ج) التأكد وَ جدٔل ٛمجٗع البٍٕد اليت تتطمب وٕافك ٛالمجٍ ٛأٔ تٕصٗاتّأ ،وَ ثي العىن
عم ٜضسع ٛعسضّا عم ٜاجملمظ بشكن وٍاضب.
(د) إعداد تكازٖس عَ أٌشط ٛالمجٍ ،ٛيف حاه طمبّا وَ قبن دلمظ اإلداز.ٚ
- 2تعٗني أٔ تكمٗف المجٍ ٛأوني ضس هلا ،حبٗح تكُٕ فرت ٚتعٍْٗٗ أٔ تكمٗفْ وطأٖ ٛلفرتٚ
عضٕٖ ٛالمجٍٖٔ ،ٛكُٕ وطؤٔ ًال عَ اآلت٘:
( أ ) العىن كٍكط ٛاتصاه زٟٗطٗٔ ،ٛوصدز لمىعمٕوات ٔإضدا ٞاملشٕزٔ ٚالتٕجْٗ ألعضاٞ
المجٍ ،ٛفٗىا خيص أٌشط ٛاجلىعٗٔ ٛبسادلّا املدتمف.ٛ
(ب) املساقب ٛاحلجٗج ٛألعىاه المجٍٔ ٛضىاُ إطالع أعضا ٞالمجٍ ٛبشكن تاً عم ٜأٙ
وعمٕوات مما جيب أخرٓ بعني االعتباز لد ٝاختاذ الكسازات أٔ التٕصٗات.
(ج) االحتفاظ بالٟخ ٛعىن المجٍٔ ٛتٕجْٗ أٌشطتّا لٗتي تٍفٗرِا طبكاً لالٟخ ٛالعىن
باجلىعٖٗٔ ،ٛتضىَ ذلك تكدٖي املشٕز ٚلمجٍ ٛحٕه إجساٞات التعدٖالت عم ٜالٟخٛ
العىن أٔ الٟخ ٛعىن المجٍ ،ٛعٍدوا تكتض٘ املصمخ ٛأٔ الضسٔز ٚذلك.
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(د) اإلعداد ٔالتٍطٗل وع زٟٗظ المجٍ ٛلعكد االجتىاعات ،عٍدوا تدعٕ احلاج ٛلرلك،
ٔإبالغ وٕاعٗد اجتىاعات المجٍ ٛأٔ الدعٕ ٚإلّٗا جلىٗع أعضا ٞالمجٍ.ٛ
(ِـ) إعداد حصً املعمٕوات اليت جيب تعىٗىّا عم ٜأعضا ٞالمجٍ ٛيف اجتىاعاتّا.
(ٔ) وطاعد ٚزٟٗظ المجٍ ٛيف ٔضع ٔإعداد جدأه اجتىاعات المجٍٔ ،ٛإبالغ ألعضاٞ
المجٍ ٛقبن وٕعد كافِ وَ اٌعكاد تمك االجتىاعات.
(ش) حضٕز اجتىاعات المجٍ ،ٛبّدف إعداد ٔتٍعٗي ذلاضس االجتىاعات.
(ح) تٕثٗل الكضاٖا العالك ،ٛاليت تكتض٘ وَ المجٍ ٛاختاذ إجسا ٞوعنئ ،وتابعتّا حني
طسحّا يف اجتىاعات المجٍ ٛالالحك.ٛ
(ط) تعىٗي قسازات المجٍ ٛعم ٜاإلدازات ٔاألقطاً ذات العالق.ٛ
(ك) التٍطٗل وع اإلدازات املعٍٗ ٛفٗىا ٖتعمل بكسازات المجٍ ٛاليت تٕجب إٌٔ ٙع وَ االلتصاً
الٍعاو٘ (الكإٌٌ٘) أٔ اإلجساٞات التٍعٗىٗ ٛالٕاجب.ٛ
املادة اخلامضة :االجتماعات:
( أ ) جتتىع المجٍ ٛوسٔ ٚاحد ٚعم ٜاألقن كن ثالث ٛشّٕز.
(ب) جيٕش بٍا ٞعم ٜتكدٖس المجٍٔ ،ٛوٕافك ٛزٟٗطّا ،دعٕ ٚأ ٙوَ ذٔ ٙاخلرب ٚضٕا ٞوَ وٕظف٘
اجلىعٗ ،ٛأً وَ خازجّا ،حلضٕز اجتىاعات المجٍٔ ،ٛاملشازك ٛفّٗا ،دُٔ أُ ٖكُٕ
هلي حل التصٕٖت وع المجٍ.ٛ
(ج) ٖكع عم ٜعاتل أوني ضس المجٍ ٛوطؤٔلٗ ٛإعداد وطٕد ٚجدأه أعىاه االجتىاعات،
ٔوتابع ٛإزضاه جدأه األعىاه ٔوسفكاتّا – قبن ٔقت كافِ – إىل أعضا ٞالمجٍ.ٛ
(د) ٖتي تٕثٗل ذلاضس اجتىاعات المجٍٔ ،ٛتٕقٗعّا وَ أعضا ٞالمجٍٔ ،ٛاالحتفاظ بّا يف
ضجالت داٟى ٛلد ٝاجلىعٗ.ٛ
(ِـ) ٖكُٕ اجتىاع المجٌٍ ٛعاوٗاً حبضٕز أغمبٗ ٛأعضاّٟأ ،تصدز قسازاتّا بأغمبٗ ٛأصٕات
احلاضسَٖٔ ،عٍد تطأ ٙاألصٕات ٖسجح اجلاٌب الر ٙصٕت وعْ زٟٗظ االجتىاع.
(ٔ) ال جيٕش أُ ٖفٕض أ ٙعضٕ أ ٙشدص آخس أٔ أ ٙعضٕ آخس وَ أعضا ٞالمجٍ ٛباحلضٕز
أٔ التصٕٖت بالٍٗاب ٛعٍْ.
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(ش) جيٕش املٕافك ٛعم ٜقسازات أٔ تٕصٗات أٔ ذلاضس المجٍ ٛوَ خاله التىسٖس ،بٍا ٞعمٜ
تكدٖس زٟٗظ المجٍ.ٛ
املادة الضادصة :التقاريز:
تسفع المجٍ ٛالتٕصٗات ٔالكسازات ٔاإلجساٞات املتدر ٚوَ قبمّا إىل زٟٗظ دلمظ اإلداز ،ٚقبن
وٕعد أ ٙاجتىاع لمىجمظ بٕقت كافِ.
املادة الضادصة:
( أ ) ٖعىن بّرٓ الطٗاض ٛبعد وٕافك ٛاجملمظ عمّٗأ ،إقسازِا وَ اجلىعٗ ٛالعىٕوٗ.ٛ
(ب) ال ٖتي تعدٖن ِرٓ الطٗاض ٛإال بكساز وَ دلمظ اإلدازُٖٔ ،ٚعد إقساز اجلىعٗ ٛالعىٕوٗ ٛهلا
تفٕٖض جملمظ اإلداز ٚبإجسا ٞوا ٖسآ دلمظ اإلداز ٚوَ تعدٖالت وطتكبمٗ ٛتكتضّٗا
وصمخ ٛعىن اجلىعٗ ،ٛعم ٜأُ تكُٕ تمك التعدٖالت مبا ٖتٕافل وع الالٟخ ٛاألضاضٗٛ
لمجىعٗٔ ،ٛمجٗع األٌعىٔ ٛالمٕاٟح ٔالكسازات ذات الصم.ٛ
واهلل املوفق،،،
مجعية حمافظة حزميالء اخلريية
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