
 

       اإلاملٌت اإلاؿغبُت           
  وػاعة الضازلُت                     

 والًت جهت ؾىؽ ماؾت صعغت        

ًاصًغ اصاوجىان                 غمالت أ

ًا             ت ال  صًغالجماغت الحظٍغ
 

 
 دفتر التحمالت الخاص بدعم وتمويل مشاري    ع الجمعيات  

 

 

جىكُظا للخػلُماث اإلالٌُت الؿامُت الىاعصة بالخطاب اإلالٍي لصاخب الجاللت اإلالَ دمحم الؿاصؽ هصٍغ هللا، اإلاإؾـ للمباصعة  -

ش الىطىُت للخ ت بخاٍع هجاغت اإلاهاعباث الخػانضًت والدكاعيُت،  ، والتي هصذ في جاهب منها غلى"2005ماي  18ىمُت البكٍغ

ا " ؼ الخىمُت غً نغب واؾخمغاَع  وصًىامُت اليؿُج الجمػىي املحلي لظمان الاهسغاط الكاغل في مكاَع

، بدىكُظ الهاهىن الخىظُمي 2015ًىلُىػ  7اإلاىاقو ُ  1436عمظان  20الصاصع في  1115185الظهحر الكٍغل عنم  بىاء غلى -

 1اإلاخػلو بالجماغاث الترابُت 113-14عنم 

خُى جأؾِـ الجمػُاث  1958هىهبر  15اإلاىاقو ُ  1378الصاصع في جماصي ألاولى  11581376بىاء غلى الظهحر الكٍغل عنم  -

ل  10اإلاىاقو ُ  1393عبُؼ  06يما جم حػضًله و جخمُمه بمهخط ى الظهحر الكٍغل اإلاإعر في  ، والظهحر الكٍغل اإلاإعر 1973أبٍغ

قبراًغ  18) 1430صكغ  22الصاصع في  11109139 والظهحر الكٍغل عنم 2002ًىلُىػ  23اإلاىاقو ُ  1423جماصي ألاولى  12في 

 املحضص إلجغاءاث جأؾِـ الجمػُاث1 07109( بدىكُظ الهاهىن عنم 2009

اإلاخػلو  30109الهاهىن عنم بخطبُو  2011هىهبر  04اإلاىاقو ُ :  1432حجت  25الصاصع في  201101238بىاء غلى اإلاغؾىم عنم  -

اطت 1  بالتربُت البضهُت والٍغ

-111املحايم اإلاالُت زاصت اإلاىاص   بمضوهت اإلاخػلو 62.99 عنم الهاهىن  بمىجبه واإلاخمم اإلاؿحر 52.06 عنم الهاهىن  غلى بىاء -

114-118. 

بؿً هظام املحاؾبت الػمىمُت  2017ر هىهب 23اإلاىاقو ُ ٌ  1439عبُؼ ألاُو  4في  الصاصع 21171451بىاءا غلى اإلاغؾىم  -

 الجماغاث1للجماغاث ومإؾؿاث الخػاون بحن 

ش  21171451للمغؾىم عنم  بىاءا - بؿً هظام للمداؾبت الػمىمُت للجماغاث ومإؾؿاث الخػاون  2017هىهبر  23صاصع بخاٍع

 بحن الجماغاث1

غ ألاُو عنم  بىاءا - ش  07/2003إلايكىع الىٍػ ، خُى الكغايت بحن الضولت وجمػُاث املجخمؼ اإلاضوي، 2003ًىهُى 27الصاصع بخاٍع

 والتي جدضص مػالم الؿُاؾت الجضًضة للكغايت بحن الجمػُاث ومسخلل الهطاغاث الػمىمُت1

ش  02/2014إلايكىع عةِـ الحٍىمت عنم  بىاءا - بكأن مغانبت املجلـ ألاغلى للحؿاباث  ، 2014ماعؽ  05الصاصع بخاٍع

اإلاخػلو بمضوهت  62199الؾخسضام ألامىاُ الػمىمُت ) الضغم الػمىمي للكػل الجمػىي( واإلاىصىص غليها في الهاهىن عنم 

 املحايم اإلاالُت1

ش  04/2016إلايكىع عةِـ الحٍىمت غضص  بىاءا - ل الػمىمي1البىابت الالٌتروهُت لل ن، بكأ2016ماعؽ  11الصاصع بخاٍع  خمٍى

غ الضازلُت عنم   بىاءا - ت وٍػ ش  2185لضوٍع ل  05ص الصاصعة بخاٍع ، خُى صغم الجمػُاث مً طغف الجماغاث الترابُت 2018أبٍغ

 وإبغام اجكانُاث الخػاون والكغايت1

ًاصًغ في اغخماص مىهجُت جضًضة للخػاطي مؼ جضزالث مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي وق وعؾبت مً - ت أيثر مجلـ جماغت أ و عٍؤ

هضجا ووطىخا جغوم ئطكاء الىطىح والككاقُت وجسلُو الػالناث الدكاعيُت مؼ مٍىهاث اليؿُج الجمػىي، جخأؾـ غلى 

ت جُضة  مباصب: الككاقُت، الخػانض، اإلاىايبت، اإلاصاخبت، املحاؾبت والخهُُم1 ختى ًدؿنى الىصُى ئلى جدهُو خٍامت جضبحًر

 ؼ الجمػُاث غلى مؿخىي جغاب الجماغت1وعقُضة لػملُت الضغم و الكغايت م

ًاصًغ، زالُ صوعجه الػاصًت لكهغ -  ضة جلؿت2022 ماي وبىاءا غلى مضاوالث املجلـ الجماعي ال  الجمػت اإلاىػهــضة ًىم  قٍغ

ل ئجمذ  2022ماي  06ٌ اإلاىاقو ُ 1443قىاُ  05الجمػت ش ــــــبخاٍع ؼ غاصة صُاؾت صقتر الخدمالث الخاص  بضغم و جمٍى مكاَع

ؼ الجمػُاث وقو ما ًلي :  الجمػُاث ت ، جهىُت و مالُت تهم صغم مكاَع  ًهط ي بىطؼ نىاغض و طىابط جىظُمُت ، ئصاٍع
 



 واملجاالثألاهذاف  اإلاوضوع، ألاول:الباب 

 :عامت مبادئألاول: الفصل 

جخمخؼ ًل الجمػُاث واإلاىظماث ؾحر الحٍىمُت، اإلاصغح بخأؾِؿها بصكت ناهىهُت وجٍىن مسجلت بتراب الجماغت أو ًٍىن 

ًاث وقو ازخُاعاث الجماغت، جأزظ بػحن الاغخباع طلب لها قغع بالجماغت، الحو في  ل الجماعي والكغا الضغم والخمٍى

خم اغخ ت، ٍو ماص مػُاع قكاقُت جضبحر الجمػُت وأغماُ الضًمهغاطُت الضازلُت في زصىصُاتها وظغوقها املجالُت والخضبحًر

ًاث  .ئنامت الكغا

ل البرامج وأوكطت جمػُاث املجخمؼ اإلاضوي للهىاغض الخالُت  :ًسظؼ الضغم الجماعي للمؿاَمت في جمٍى

  ًطلباث غغوض الخىاقؿُت والحٍامت واإلاؿاواة وجٍاقإ الكغص وطمان الحهىم مً زالُ اغخماص مؿطغة ؤلاغالن غ

ؼ1  مكاَع

 1الككاقُت والحٍامت الجُضة واملحاؾبت واإلاؿاءلت اإلاىصىص غليها في الضؾخىع والهىاهحن الجاعي بها الػمل 

 :اإلاوضوع :الثاويالفصل 

هت  ؼ وؾهل الضغم وطٍغ ًخم بمهخط ى َظا الضقتر جدضًض مجاالث ومػاًحر جهُُم الجمػُاث ومؿطغة صغم واهخهاء اإلاكاَع

ًاصًغمً طغف املجلـ الجماعي  .واإلاغانبت والكسخ وإعجاع الضقىغاث والخدٌُم صغقه والخدبؼ  1أل

 :ألاهذاف  :الفصل الثالث

يهضف صقتر الخدمالث ئلى اغخماص مىهجُت جضًضة في جهضًم الضغم و الكغايت مؼ جمػُاث املجخمؼ اإلاضوي بهضف بلىؽ 

 ألاَضاف اإلاؿطغة بطغنت قػالت وهاجػت ، بؿُت:

 الضغم و الكغايت مؼ الجمػُاث، والنهىض بػملها الخترام قغوط الحٍامت الجُضة1* جأطحر 

 * ئعؾاء نىاغض الضغم و الكغايت في ئطاع غهضة بغهامج، و اغخماص مبضأ الضغم مهابل البرامج1

ؼ التي جسضم أَضاف   الخىمىي للجماغت1 الاؾتراجُجُت واملخطط* جكػُل اإلاكاَع

ؼ الضغم و الكغايت1* اغخماص مػُاع الاؾخدهام ل  خىَػ

غ أصائها1*  ا، وجطٍى ت للهُام بأصواَع  اإلاؿاَمت في جمٌحن الجمػُاث مً الىؾاةل الظغوٍع

 * اإلاؿاَمت في جيكُط اإلاغاقو   الجماغُت 1

 مجاالث الذعم: الشابع:الفصل  -

 حكمل مجاالث الضغم و الكغايت أعبؼ أنطاب وهي  :  

اض يالبُئي  الهطبالثهافي، الهطب  الهطب الاجخماعي،  1والهطب الٍغ

 القطب الاحخماعي:

 الاحخماعي:* املجال الصحي 

 ــــ حمالث طبيت

افل طبيت  -الاهخمام بذوي القصوس الكلوي  -خذماث طبيت للمحخاحين -هذواث طبيت -الخوعيت الصحيت -ـــــ جىظيم قو

 هقل اإلاشض ى والجشحى.... -جقذًم ألادويت للمعوصيً

هيئاث املجخمع اإلاذوي ـ دوس  الاحخماعيتـ مقشاثــــ القيام بأوشطت داخل اإلاؤظعاث الاحخماعيت )دوس الحي ـ اإلاشكباث 

 اإلاعىين ...(

 صعبت.جىظيم أوشطت إشعاعيت راث طابع احخماعي لفائذة ألاشخاص في وضعيت  -

 ــــ بشامج وأوشطت للخحعيغ والخوعيت في مجال حماًت الصحت.

 يغ الشباب بمخاطش ؤلادمان و حعاطي املخذساث .ــــ جحع

  الاحخماعي:املجال 

 ــــ إوشاء خالًا لالظخقبال و الاظخماع للمشأة  في وضعيت صعبت .

 إعاقت.ـــــ جىظيم أوشطت احخماعيت وجشفيهيت لفائذة ألاشخاص في وضعيت 

افق الاحخماعيت الخابعت للجماعت.  ــــ جيشيط اإلاش

 وأوشطت للتربيت على اإلاواطىت.ــــ جىظيم بشامج 



 اإلانهي.والخكويً  والخأهيل الحشفيـــــ الخكويً 

 ــــ جىظيم أوشطت للخوعيت و الخحعيغ.

 جأطير وجكويً الجمعياث الاحخماعيت -

 محو ألاميت وألاميت الوظيفيت-

 اإلاصاحبت القاهوهيت لليعاء اإلاعىفاث والفئاث الهشت.-

 اإلاهاحشيً  مصاحبت وإدماج-

 املخخلين عقليا.... -اإلاششدون  -ألاطفال في وضعيت الشاسع-ألاشخاص دون مـأوى )اإلاعىين دون عائل-

 التربوي:املجال 

 الخعليم ألاولي -

 دسوط الذعم والخقويت -

 جيشيط اإلاشاكض الاحخماعيت.-

 أوشطت جقويت القذساث

 محو ألاميت الوظيفيت.... -الخكويً اإلانهي -حشف الصىاعت الخقليذًت -الخياطت -)الطبخ  -

           ألاوشطت التربويت

 اإلاواطىت الشقميت... -اللغت الاماصيغيت -لغت ؤلاشاسة -الخىميت الزاجيت -لقاءاث وهذواث -)محو ألاميت  -

 الهواًاث والعطل القصيرة

فضاء  –عشوض ظيىمائيت  -ألاوشطت اليذويت -البعدىت -أوشطت نهاًت ألاظبوع -)خشحاث للمش ي في الطبيعت -

 ألالعاب للكباس والصغاس...

 أوشطت اإلاواكبت الاحخماعيت

 -هقل أطفال الخعليم ألاولي -الىقل اإلاذسس ي -مواكبت ألاطفال روي الاحخياحاث الخاصت -)اإلاعاعذة الاحخماعيت -

 أوشطت لفائذة اإلاعىين ...

 الثقافي:القطب 

 ويهم املجاالث الخالُت:

ً باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت  –: الجىالث اإلاؿغخُت باملجاُ الترابي للجماغت اإلاؿغح وقىىن الكاعع  -1  –وعقاث الخٍٍى

 جىظُم مهغجاهاث مؿغخُت 1 –هضواث مؿغخُت  –غغوض قىىن الكاعع  –ؤلاناماث الكىُت 

ج اإلاىخىج اإلاىؾُهي و اإلاىؾُهى -2 ً باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت  -الؿىاتي باملجاُ الترابي للجماغت : جغٍو  –وعقاث الخٍٍى

 جىظُم اإلاهغجاهاث والخظاَغاث اإلاىؾُهُت والؿىاةُت1  -ؤلاناماث الكىُت 

ؿغاقُت -3 ؿغاقُت والاؾخػغاطُت باملجاُ الترابي للجماغت الكىىن الٍىَع ج ؤلابضاغاث الٍىَع جىظُم مهغجان أو  –: جغٍو

ؿغاقُت والاؾخػغاطُت جظا ً باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت  -َغة أو ملخهى تهم الكىىن الٍىَع  ؤلاناماث الكىُت1 -وعقاث الخٍٍى

جيكُط  –: حصجُؼ الهغاءة مً زالُ الخدؿِـ والخىغُت بأَمُت الهغاءة لضي الجمهىع الىاؾؼ الهغاءة والٌخاب -4

جىظُم جظاَغاث وملخهُاث  -نىاقل الهغاءة  –اث ونغاءة في ؤلاصضاعاث جىنُػ –اإلاٌخباث واإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت 

ئهخاج الٌخب  –مؿاغضة طوي الاخخُاجاث الخاصت في الجاهب البصغي مً الهغاءة  –خُى الٌخاب وإوػاف الهغاءة 

ت1  اإلاؿمىغت لظوي ؤلاغانت البصٍغ

ت -5 ً باإلاغاقو الثهاقُت  -الترابي للجماغت :  جىظُم مػاعض وصالىهاث باملجاُ الكىىن الدكٌُلُت والبصٍغ وعقاث الخٍٍى

 ؤلاناماث الكىُت 1 -الجماغُت 

ج اإلاىخىج الثهافي والكني و اإلاؿاَمت في الخيكُط الثهافي والكني الخظاَغاث واإلاهغجاهاث الثهاقُت والكىُت والترازُت -6 : جغٍو

يُت في  –ىظُم الخظاَغاث الثهاقُت حصجُؼ اإلاباصعاث الكابت في مجاُ ج –باملجاُ الترابي للجماغت  جىظُم وعقاث جٍٍى

 املجا1ُ

ً باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت خُى الجىاهب  -: جىظُم مهغجاهاث وجظاَغاث ؾِىماةُت الؿِىما والكُضًى -7 وعقاث الخٍٍى

ج ألاقالم الؿِىماةُت باملجاُ الترابي للجماغت  -اإلاخػلهت بصىاغت الؿِىما والكُضًى  ث باإلابضغحن الؿِىماةُحن1لهاءا –جغٍو



غ الكىحؿغافي -8 ً باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت  -: جىظُم مػاعض وصالىهاث باملجاُ الترابي للجماغت الخصٍى  -وعقاث الخٍٍى

 ؤلاناماث الكىُت 1

ت واإلاىعور الككهي للمجاُ الترابي  :املحاقظت غلى الترار -9  للجماغت1املحاقظت، الاغخىاء والخػٍغل باإلاىانؼ ألازٍغ

ً أمام  –: جىظُم ملخهُاث أصبُت خُى ألاصىاف ؤلابضاغُت )عواًت، نصت، قػغ111( ؤلابضاع ألاصبي -10 زلو قغص الخٍٍى

   اإلابضغحن الكباب1 

 : اإلاكاعيت وجمثُل الجماغت في الخظاَغاث الثهاقُت والكىُت باإلاضن الصضًهت للجماغت1الضبلىماؾُت الثهاقُت والكىُت -11

ت -12 ؼ نضعاث الجمػُاث الثهاقُت جهٍى : جىظُم وعقاث في مجاُ الدؿُحر والخضبحر وإغضاص وجىكُظ وجهُُم البرامج واإلاكاَع

 الثهاقُت باإلاغاقو الجماغُت1

ؿُت  -13 غي باملجاُ الترابي للجماغت الثهاقت ألاماَػ ج اإلاىخىج الثهافي والكني ألاماَػ ت  –: جغٍو يُت وجأطحًر جىظُم وعقاث جٍٍى

 و الثهاقُت الجماغُت1باإلاغاق

ت باإلاغاقو الثهاقُت الجماغُت مىجهت لألطكاُ )صبدُاث الطكىلت  -14  -أًام زهاقُت –: جىظُم أوكطت جغقيهُت و جغبٍى

 أمؿُاث111(1

 القطب البيئي:

ؼ بُئُت في مسخلل املجاالث: -  مكاَع

 ا ؛ َغ  الخهلُص مً الىكاًاث واغاصة جضٍو

 الػىاًت باإلاؿاخاث الخظغاء ؛ 

 الىجاغت الطانُت والطاناث اإلاخجضصة؛ 

 اإلااء؛ جضبحر 

 ألاخُاء الىظُكت و اإلاضاعؽ ؤلاًٍىلُجُت ؛ 

 ؛و الكاطئ املحاقظت غلى املحُط 

 ت؛  الخهلُل مً الاهبػازاث الؿاٍػ

 جىصة الهىاء 

 و الخىغُت و الخدؿِـ خُى اَمُت املحاقظت غلى البِئت و مساطغ و ازاع الخؿحراث اإلاىازُت ؛ الخأطحر -

 بمسخلل ألاًام الضولُت البُئُت اإلاخػاعف غليها  والاخخكاُظُم جظاَغاث بُئُت جى -

 اصضاع و وكغ اصواث والُاث الخىاصل في مُضان املحاقظت غلى البِئت1 -

ؼ التي حػخمض مىهجُت حكاعيُت ناةمت غلى  وؾُإزظ ؼ التي جهترخها قبٍاث الجمػُاث، و اإلاكاَع بػحن الاغخباع اإلاكاَع

 و اإلاإؾؿاث الخػلُمُت1اى الؿٍان اقغ 

 القطب الشياض ي:

 .محليت، وطىيت أو دوليت ـ جىظيم جظاهشاث أو دوسياث أو معابقاث سياضيت

 . دعم اإلاشاسكاث الشياضيت الفشدًت والجماعيت

 ـ خلق مشاكض للخكويً والخأطير الشياض ي.

 ـ جىظيم أًام دساظيت ووسشاث سياضيت.

 ـ جكويً الفاعلين الشياضيين.

 وجأهيل الشياضاث القاعذًت باألحياء.ـ جيشيط 

 الشياضيت باإلاذًىت. القشب مالعبوجيشيط في حعيير  ـ اإلاعاهمت

 ـ النهوض بالشياضاث الخاصت باألشخاص روي الاحخياحاث الخاصت. 

 .الشياضيت اليعائيتـ جوظيع قاعذة اإلاماسظت 

 ـ دعم البرامج العوظيو سياضيت.

 اج الفئاث روي وضعيت صعبت.ـ دعم جأطير الطفولت والشباب وإدم

 . دعم البرامج اإلاخعلقت بأهميت الشياضت ودوسها في جأطير الطفولت والشباب



 الباب الثاوي: معطشة دعم مشاسيع الجمعياث:

 

 ؤلاعالن عً طلباث عشوض اإلاشاسيع وسحب اإلالفاث: الفصل الخامغ:

ؼ الجمػُاث، ابخضاءا مً قاجذ قهغ111111 ئلى مخم قهغ11111مً ًل  ًكخذ باب الترقُذ لخلهي طلباث غغوض مكاَع

 ، وبهغاع مً الؿُض الغةِـ1اؾخثىاةُتؾىت، وال ًهبل أي ئًضاع زاعج َظا آلاجاُ، وال ًـمـضص َظا ألاجل ئال بصـكـت 

خم سحب صقتر الخدمالث َظا وملحهاجه مً اإلاصالح الجماغُت اإلاػىُت بمجاُ طلباث الػغوض أو مً البىابت  ٍو

 للجماغت 1الغؾمُت 

ؼ لضي مٌخب الظبط الخابؼ للمجلـ الجماعي اإلاخىاجض بمهغ الجماغت1    وإًضاع ملكاث طلباث غغوض اإلاكاَع

 

 الباب الثالث: ششوط الذعم

 القاهوهيت: الششوطالعادط: الفصل 

ًاصًغ وفي  -1 ؼ ، أن جٍىن مسجلت بأ ل اإلاكاَع وطػُت ناهىهُت، أو ٌكترط في الجمػُاث اإلاغشحت لالؾخكاصة مً صغم وجمٍى

ت و الىطىُت غلى أن ًٍىن مكغوغها مغجبطا في جىكُظٍ باملجاُ الترابي  جٍىن قغع مدلي للكُضعالُاث و الجمػُاث الجهٍى

 للجماغت1

 جىاجضَا الهاهىوي إلاضة ال جهل غً ؾيخحن  -2

ؼ  ججضًض َُاًلها وقو ناهىنها ألاؾاس ي غلى أن ال -3 جهل مضة اهخضاب مٌخب الجمػُت أزىاء ئًضاغها لطلباث صغم اإلاكاَع

 غً ؾخت أقهغ1

 :والكفاءةششوط ألاهليت  العابع:الفصل 

اوسجام طبُػت وكاطها، يما َى مدضص في ناهىنها ألاؾاس ي، مؼ ٌكغط في الجمػُاث اإلاغشحت للضغم والكغايت  -1

 اخترام  الخسصص و جىقغ ألاَلُت و الٌكاءة الهجاػ اإلاكغوع 1مجاالث ومداوع الضغم والكغايت، بما ًظمً 

 قىاَض جثبذ ججغبت الجمػُت صاخبت اإلاكغوع في املجاُ، زاصت في الكغايت 1 -2

 الفصل الثامً: اإلاذة الضمىيت للمششوع:

مًٌ اللجىء ؼ الجمػُاث الثهاقُت والاجخماغُت والبُئُت، ٍو ت في صغم مكاَع ئلى جهؿُط اإلابالـ  ٌكترط أؾاؾا مبضأ الؿىٍى

 اإلاكغوع1اإلاإطاة خؿب طبُػت 

 الفصل الخاظع: الششوط اإلااليت:

 .* ًخػحن غلى الجمػُت الخىقغ غلى خؿاب بىٍي جاع

 وضع ملف الترشيح: العاشش:الفصل  

ؼ1   -  جىطؼ ملكاث الترقُذ  بمٌخب الظبط بالجماغت صازل آلاجاُ طبها إلاهخظُاث ؤلاغالن الجماعي غً طلباث اإلاكاَع

 مكوهاث ملف الترشيح: عشش:الفصل الحادي 

 ًجب أن ًخظمً ملل الترشح بالظغوعة للىزاةو الخالُت :

ًاصًغ1 -1  طلب مىجه ئلى الؿُض عةِـ املجلـ الجماعي أل

 الهاهىوي:اإلالل  -2

 1مىنػت ومصاصم غليهاالهاهىن ألاؾاس ي للجمػُت في زمـ وسخ   ●

 وصل ؤلاًضاع في ؾذ وسخ1 ●

 قهاصة بىٌُت في ؾذ وسخ 1 ●

 وسخ1الةدت أغظاء اإلاٌخب في ؾذ  ●

غ ألاصبي آلزغ جمؼ غام مىنؼ مً نبل عةِـ  ● ًاجب الجمػُتالخهٍغ دمل زاجم و  الجمػُت1 ٍو

غ اإلاالي مىنؼ مً نبل الغةِـ  ● دمل زاجم وأمحن اإلااُالخهٍغ  الجمػُت1 ٍو

 1ومصاصم غلُهمدظغ أزغ جمؼ غام في زمـ وسخ مىنؼ  ●

 الجمػُت1بطانت مػلىماث غً  -3



حؿطُاث صحكُت111( التي جثبذ هىغُت ألاوكطت و اإلاباصعاث و الاهجاػاث  -قُضًى –ؤلاصالء بٍل الىزاةو الضاغمت ) صىع  -4

 التي نامذ بها الجمػُت1

 اإلاصالح الجماغُت اإلاػىُت1 بطانت اإلاكغوع حسحب مً -5

ً مخػانضًً إلهجاػ  -6 ًاء آزٍغ جدضًض طبُػت  ومسخىم مؼطغوعة ؤلاصالء بالتزامهم مىنؼ  اإلاكغوع،في خاُ وجىص قغ

 مؿاَمتهم

 صقتر الخدمالث مىنؼ مً عةِـ الجمػُت مؼ غباعة أطلؼ و وقو غلُه1  -7

 الثهافي1للمجاُ  والخظاَغاث باليؿبتؤلاصالء بيسخ مً التزاماث اإلاكاعيحن في اإلاهغجاهاث  -8

الالتزام بدىظُم بغامج اإلاكغوع مىطىع الضغم أو الكغايت في اإلاٍان و اإلاىغض املحضص في بطانت اإلاكغوع، مؼ ئقغاى وإغالم  

 الجماغت بسطىاث جىكُظ اإلاكغوع1

ل الجماغت ًكىم   م ؤلا  101000باليؿبت للجمػُاث التي ؾبو لها الاؾخكاصة مً جمٍى  الخالُت:صالء بالىزاةو صَع

 1ا اإلاالي َغ  ما ًكُض وطػها لضي املجلـ الجهىي للحؿاباث لخهٍغ

 1ؤلاصالء بالحؿاب اإلاصاصم غلُه مً طغف زبحر مداؾباحي 

ذ بالكغف ًكُض اخترام صاخب اإلاكغوع لحهىم اإلاإلكحن والحهىم املجاوعة باليؿبت للمجاُ الثهافي1 -11  جصٍغ

بي -12  1قهاصة الخػٍغل الظٍغ

اطُت: ظاف ئلى َظٍ اإلاٍىهاث الىزاةو الخالُت باليؿبت للجمػُاث الٍغ  ٍو

 قهاصة اإلاماعؾت )أصلُت( باليؿبت للجمػُاث اإلاىسغطت في الػصب والجامػاث1 -13

 وسخت مً قهاصة الخأمحن1 -14

 وسخت مً قهاصة الاغخماص، باليؿبت للجمػُاث اإلاىسغطت في الػصب والجامػاث1 -15

 

 :ودعم اإلاشاسيعجمويل  الشابع:الباب  

 ظقف الخمويل: :الفصل الثاوي عشش

ا ، مىجه للضغم و الكغايت مؼ الجمػُاث  ًالخالي: جسصص الجماغت اغخماصا مالُا ؾىٍى  مىػع 

غ أصائها  الضغم،% مً 25 - ت  وجمٌُنها مًجىجه لضغم الجمػُاث، في ئطاع اإلاؿاَمت في جطٍى وطلَ جغجمت بغامجها الؿىٍى

ل بمبلـ  في م1آالف  10خض أنص ى مً الخمٍى  صَع

ؼ% لضغم  75 - ل مكاَع  % مً الٍلكت ؤلاجمالُت للمكغوع1  50الجمػُاث، غلى أن ال جخجاوػ وؿبت اإلاؿاَمت  وجمٍى

اطُت1َظا الكصل الجمػُاث  وال ٌكمل  الٍغ

 صشف الذعم:  ش:الفصل الثالث عش 

ؼ للجمػُاث، اإلاىخهاة بىاءاًمىذ  -1 و اإلاصالح  صغم اإلاكاَع صغف غً طٍغ غلى غهض مىنؼ بحن الجماغت والجمػُت، ٍو

 الجماغُت املخخصت1 

ًخم ئقػاع الجمػُاث اإلاىخهاة بػض اؾدىكاط ًل اإلاؿاطغ الهاهىهُت، وحؿخضعى للخىنُؼ غلى الػهض، الظي ًداُ غلى  -4

لغى َظا الضغم في خالت غضم الخىنُؼ غلى َظا  الػهض مً طغف َظٍ الجمػُت بػض ججاوػ الؿلطاث الىالةُت للخأقحر1 ٍو

ش جبلُؿها مً طغف عةِـ املجلـ بىاؾطت عؾالت مظمىهت في اإلاىطىع، غلى الػىىان اإلاخظمً في  أجل غكغة أًام مً جاٍع

 وزاةهها1

 صُؿخحن:الضغم اإلاهغع وقو  الجمػُاث اإلاىخهاةبػض الخأقحر، جدؿلم  -3 

 باليؿبت للمىذ  غبر صقػت واخضة1 -أ 

ًاث ، غبر صقػخحن:با –ب  ؼ والكغا ل اإلاكاَع  ليؿبت لخمٍى

ل بػض الخأقحر غلى الالتزام بالىكهت601:  ألاولى  % مً اإلابلـ املخصص للضغم والخمٍى

غ ووزاةو مكصلت مككىغت بٍل الضغاماث اإلابرعة % بػض الىقاء بٍل التزاماتها و جهضًم 40: اإلابلـ اإلاخبهي الثاهُت  جهاٍع

 للمكغوع1 اللتزاماتها وجىكُظَا



ئال في الحاالث  اإلاىصغت في خؿاب الجمػُت، في خاُ لم ًخم الىقاء بااللتزاماث مً نبل خاملي اإلاكغوع ًخم اؾترجاع اإلابالـ

الطاعةت والهاَغة جدذ طاةلت ؾلَ ؤلاجغاءاث الهاهىهُت الجاعي بها الػمل1 وجدغم مً الاؾخكاصة مً أي أوجه مً الضغم 

  ؾيخحن1ضة اإلاىجه مً نبل الجماغت إلا

 الباب الخامغ: معطشة الاهخقاء:

 

 لجىت الاهخقاء: عشش:الفصل الشابع 

ؼ الجمػُاث ئلى لجىت جخٍىن مً:  ٌػهض باهخهاء طلباث الاؾخكاصة مً صغم مكاَع

 * الؿُض )ة( عةِـ املجلـ الجماعي أو مً ًىىب غىه1

 * الؿُض)ة( هاةب الغةِـ اإلاكىض في الهطاع1

 اللجىت الضاةمت املخخصت للمجلـ الجماعي1* الؿُض )ة( عةِـ 

ً مً أغظاء املجلـ واخض مً ألاؾلبُت وآلازغ مً اإلاػاعطت1  * مؿدكاٍع

 * اإلاضًغ الػام للمصالح الجماغُت1

 * عةِـ نؿم اإلاحزاهُت واملحاؾبت أو مً ًىىب غىه1

 * الؿُض )ة( عةِـ اإلاصلحت اإلاػىُت ومً ًىىب غىه1

ا غلى أهظاع املجلـ الجماعي في غلى أن حػغض هخاةجها غلى اإلا صاصنت مً نبل اللجىت الجماغُت املخخصت، التي جغقؼ نغَع

 ئخضي صوعاجه للمصاصنت1  

مًٌ لغةِـ املجلـ الجماعي، غلى ؾبُل الاؾدكاعة، صغىة أي مصلحت أو شخص حػخبر مكاعيخه مكُضة للجىت  ٍو

 الاهخهاء1

 الاهخقاء: معاًير  :عششالفصل الخامغ 

لت للضغم و الكغايت غلى اإلاػاًحر الخالُت :  ؼ اإلاَإ  حػخمض اللجىت ، الهخهاء اإلاكاَع

ش الجمىع الػامت  -  غهض اجخماغاث اإلاٍاجب 11( 1 –الحٍامت الضازلُت للجمػُت)اخترام جىاٍع

 نضعة الجمػُت غلى جضبحر البرهامج أو اإلاكغوع1 -

ؼ مؼ بغهامج غمل الجماغت1 الخهاةُت -  البرامج واإلاكاَع

 مٍاهت الجمػُت و ئقػاغها 1 -

 والخضبحر والخىظُمجىصة ألاوكطت   مً زالُ الدؿُحر  -

ؼ أوكطتها غلى مضاع اإلاىؾم1 -  خظىع الجمػُت غلى مؿخىي اإلاغاقو الجماغُت، وجىَػ

 الخصىع الػام للمكغوع    -

 كُضًً اؾتهضاف الكئاث الىاؾػت مً اإلاؿخ  -

ًاء في البرهامج أو اإلاكغوع،  -  وؿبت مؿاَمت الجمػُت وباقي الكغ

- 1ً ًاء مإؾؿاجُحن آزٍغ  وجىص قغ

 مضي اخترام الجمػُت اللتزاماتها الؿابهت ججاٍ الجماغت1 -

ؼ اإلاغشحت و غضم اؾخيؿازها لخصىعاث و ججاعب أزغي طلبا للخٍامل و الخىىع مدلُا 1 -  جكغص اإلاكاَع

 اإلاهاعبت الدكاعيُت  ومهاعبت الىىع1اخترام  -

 اؾدُكاء الجمػُت لٍل الكغوط اإلاىصىص غليها في صقتر الخدمالث 1 -

 صعجت اؾخجابت البرهامج أو اإلاكغوع لحاجُاث اإلاؿخكُض1ًً -
 

اض ي إلاػاًحر زاصت: سظؼ املجاُ الٍغ  ٍو

 اإلاىسغطت في الػصب والجامػاث1 باليؿبت للجمػُاث وألاهضًت 

 اإلاىسغطحن1غضص  -

 الخىقغ غلى  قهاصة الاغخماص  مصاصم غليها1 -

 الترجِب خؿب البطىالث الىطىُت1 -



 جهضًم صغم جدكحزي للكغم  الثالر ألاولى(1 (الترجِب صازل  الهؿم  -

ت للكغم الصاغضة(1 -  الصػىص ئلى الهؿم اإلاىالي )جسصُص مىذ جدكحًز

للمغاجب الخمـ ألازحرة باليؿبت لٌغة الهضم، اإلاغاجب الثالر في خالت جظًل ناةمت الترجِب )جهلُص مىذ الكغم املحخلت  -

اطاث ألازغي(1  ألازحرة باليؿبت للٍغ

 مً مجمىع اإلاىدت1 %50في خالت جظًل الترجِب لثالر ؾىىاث مخخالُت جسصم  -

ًاصًغ(1 - اث ) زاعج الىكىط الترابي  إلاضًىت ا  الٌُلىمتراث اإلاهطىغت إلجغاء اإلاباٍع

 لكئاث الصؿغي )صؿاع، قخُان وقبان، الضًً ًخىقغون غلى قهاصة اإلاماعؾت(1 ألازظ بػحن الاغخباع ا -

 (1 ما مضي اؾتهضاف الػىصغ اليؿىي ئغماال إلابضأ مهاعبت الىىع )اللىاحي ًخىقغن غلى قىاَض اإلاماعؾت -

اض ي للمضًىت1 -  جيكُط ٍع

 اإلاكاعيت في البطىالث و الخظاَغاث الضولُت و الىخاةج املحههت زاللها1 -
 

 ت جدذ لىاء الػصب والجامػاث:باليؿ  بت للجمػُاث وألاهضًت الؿحر مىظٍى

اض ي ، ٌؿتهضف ما ًلي :  -  الخىقغ غلى مكغوع وكاط ؾىؾُى ٍع

 ـؿايىت ألاخُاء1 -

 ـالكئاث الصؿغي1 -

 الػىصغ اليؿىي1  -

 ئصماج الكئاث في وطػُت صػبت1  -

 ـ طوي الاخخُاجاث الخاصت1 -

 ؤلاعالن عً الىخائج: عشش:الفصل العادط 

ت اإلاىصىص غليها ناهىهُا )مصاصنت املجلـ وجأقحر  النهاةُت،حػلً الجماغت غلى الىخاةج  بػض اؾدىكاط اإلاؿاطغ ؤلاصاٍع

ل الػمىميبالبى  عؾمي ًيكغالؿلطاث الىالةُت( بمدظغ  ، والبىابت الالٌتروهُت للجماغت وغبر ابت الالٌتروهُت للخمٍى

 1مسخلل وؾاةل ؤلاغالم اإلاخاخت
 

 العابع:الباب 

 ششوط الششاكت مع حمعياث املجخمع اإلاذوي واإلاصالح الخاسحيت املخخصت.        

 ؤلاعالن جبعا لكل مششوع على حذة. -

 جكويً لجىت جقىيت للبث في الطلباث اإلاخوصل بها داخل آلاحال.  -

 جحذد مذة الاجفاقيت في ظىت وحيذة. -

اقبتالباب الثامً: الخدبع   :واإلاش

ٌػهض للمصلحت اإلاػىُت صون ؤلازالُ باإلاهخظُاث الهاهىهُت والخىظُمُت الجاعي بها الػمل في مُضان اإلاغانبت والخدبؼ، 

ل، و جدغع  ؼ اإلاؿخكُضة مً الضغم و الخمٍى بمىطىع الضغم و الكغايت، بمغانبت و جدبؼ غملُت جىكُظ اجكانُاث اإلاكاَع

ت جغقؼ ئلى عةاؾت  غ صوٍع اعاث مُضاهُت ملجاُ جىكُظ اإلاكغوع1بكأنها جهاٍع مٌنها الهُام بٍؼ  املجلـ1 ٍو

ت مً أجل  ٌت جمٌحن اإلاصالح الجماغُت اإلاػىُت بٍل اإلاػلىماث والىزاةو الظغوٍع خػحن غلى الجمػُاث اإلاضغىمت والكٍغ ٍو

غ إلاغاخل حؿُحر وجىكُظ الضغم والكغايت1 غ جهاٍع  جدٍغ

 : الجضاءاث: الخاظع الباب

ش واإلاٍان املحضصان، جغقؼ في  في خاُ حػظع -1 ؼ اإلاضغمت في الخاٍع التزام الجمػُاث بخػهضاتها اإلاخػلهت بدىكُظ اإلاكاَع

ل اإلاكغوع، جىصع بمٌخب  ش اإلاهغع لخجًز اإلاىطىع مغاؾلت عؾمُت غلى أهظاع عةاؾت املجلـ، قهغا غلى ألانل نبل الخاٍع

ض اإلاظمىن مؼ ئقػاع بالخىصل، جه ضم قيها ًل الخىطُداث واإلابرعاث الالػمت واإلاىطىغُت غً الظبط أو جغؾل غبر البًر

طت نبُى  ش واإلاٍان الجضًضًً لخىكُظ البرهامج زالُ هكـ الؿىت، قٍغ ألاؾباب التي خالذ صون طلَ، مؼ جدضًض الخاٍع

 وانخىاع املجلـ بالضقىغاث اإلاغقىغت ئلُه1



، جٍىن الجمػُت ملؼمت باعجاع مبلـ الضغم جدذ طاةلت وفي خاُ غضم انخىاع املجلـ بالضقىغاث واإلابرعاث اإلاغقىغت ئلُه

 ؾلَ ًل اإلاؿاطغ الهاهىهُت اإلاػمُى بها1

في خاُ غضم التزام الجمػُت بخػهضاتها، وقو الاجكانُت اإلاىنػت بحن الطغقحن، جٍىن ملؼمت باعجاع مبلـ الضغم جدذ  -2

ؾخكاصة مً أي وجه مً أوجه صغم الجماغت إلاضة ال جهل طاةلت ؾلَ ًل اإلاؿاطغ الهاهىهُت اإلاػمُى بها1 مؼ خغمانها مً الا 

 غً ؾيخحن1

ض اإلاظمىن مؼ ئقػاع بالخىصل، غلى غىىان الجمػُت اإلاضلى به،  وفي ًلخا الحالخحن جىجه الجماغت مغاؾلت في اإلاىطىع بالبًر

 واملحضص في هص الاجكانُت1

 : مقخضياث عامت:العاشش الباب

 

ًاصًغ في واجهت اإلاكغوع مىطىع الضغم جلتزم الجمػُت اإلاؿخكُضة مً  -1 الضغم الجماعي، بىطؼ اؾم وقػاع جماغت أ

ل مً  ل، وفي جمُؼ الىزاةو والضغاةم الخىاصلُت اإلاغجبطت به، مؼ ؤلاقاعة ئلى أن ئهجاٍػ جم في ئطاع صغم وجمٍى والخمٍى

 الجماغت1

ًاهذ نغاعاث املجلـ1 -2  جدخكظ الجماغت باإلالكاث الخاصت بالترشح أًا 

 

 

 : بخاسيخ

 

 امضاء سئيغ الجمعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


