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 ديباجت
 

 

ق سقم  ألخلاما وبق   م( 2015 ًىلُىص  07) ـه1436من سممان  20الفادس في  1.15.85الظهحر الؽٍش

اللجماعي ألًذ  امللجسغ   نَّ ةمنه؛ ف 32وخاـت اإلاادة  ،اإلاخعسك باللجماعاث 113.14بدنفُز القانىن الخنظُمي 

  ٌ اعخبر مسىل بعذ اإلافادقت على هزا النظام الذاخلي الزي  ش  ِّ
فع  إلاقخمُاث القانىن اإلازكىس ؤعاله وبالخالي  م 

إ ق  لخ  ً   م  جب اخترامهما والالتزام بليهما مع   قشس الشحىع  له،  ا لخنظُم ظحر ؤعمال امللجسغ وجنفُز مهامه، ٍو

 .بمقخمُاتهما
 

 عام م  حكاول: أألب الباا
 
 ت

 
 

 1:دة لماا

ا سثِغ  ، ؤعذَّ باللجماعاثلمخعسك ا 113.14قم ن الخنظُمي سلقانىامن  32 دةلماث المقخمیا وبق 

ألًذ مسىل النظام الذاخلي لسمجسغ بخعاون مغ ؤعماء اإلالخب، وقام امللجسغ بذساظخه لجماعي المجسغ ا

  .2021كخىبش ؤش ذ عسُه خالل دوسجه العادًت لؽهوالخفٍى

  2:دة لماا

د   ِّ
دذ  ظام هزا ً  ِّ

 ؼش الن 
 
ا، اإلاعاعذة وؤحهضجهلمجسغ ل اؼغاؤجعییش  ثِّ كیفیاو وه  إلاقخمُاث وبق 

ً  ن الخنظُمي اإلازكىس ؤعالهلقانىا  دذد العالقت بحن مخخسق ؤحهضة امللجسغ.، كما 

 3:دةلماا

 
 
 م لنظاا هزا عخبر مقخمُاث  ح

 
سضمت  ؤنَّ ظت سلمماؤبانذ امخى و .هضجه وهُئاجهوؤح لمجسغء اعماؤللافت  م 

 مقخمیاجه  بعن  
 
ؤو املخال عسيها بمىحب لعمل ا بهاسي لجاالخنظیمیت والقانىنیت ث السمقخمیا مخالفت

ب  حماعاث، لمخعسك بالا 113.14قم القانىن الخنظُمي س ح  ا زھجعذیل وع مؽشك لمجسغ عشاثیغ سعسى  و 

 .نیناسقىجسل امىابقا لن بؽإنه خخى یلىاول لخذاحل ؤن له مب دوسة قشؤلمجسغ في اعسى م لنظاا
 

 4:دة لماا

م، الزي ًذخل خحز لنظاا هزاث عنه عسى خعن جىبیك مقخمیاب من ینىؤو لمجسغ ا سثِغ   ٌعهش

ل 08نفُز بمجشد انفشام ؤحل زمانُت )الخَّ  خ جـى باإلاقشس  العُذ عامل عمالت بنضكان اًذ مسىل ( ؤًام من جاٍس

 مىلىعه، دون ال
 
  خعشك عسُه. وفي خالت الخعشك ًجشي امللجسغ مذاولت

 
 لسمقشس اإلاخخز بؽإنه. حذًذة



 

 

 

 

 : مكخب املجلشالباب الثاني
 

 

 :5 اإلاادة

 
َّ
من القانىن الخنظُمي سقم  16و 7ا لسمادجحننىاب، جبع  ( 7) وظبعتامللجسغ من الشثِغ  ملخب   قًخإل

ً   .ماعاثباللجلمخعسك ا 113.14 جىص لسشثِغ ؤن  ِّ ٍو
ىت ؤن ًندفش  ـالخُاجه بعض   بقشاس   ك  فى  بلى نىابه ؼٍش

ن على قىاع واخذ للل ناثب باظخثناء الخفىٍن اإلاخعسك بالدعُحر ؤلاداسي الخَّ  ا لسمادة شف جبع  بالفَّ  وألامشفٍى
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  :6اإلاادة 

 المَّ  ذِّ ع  ؤو كسما د   ،ألاقلفي الؽهش على  (2) مشجحن بففت عامت اإلالخب   ًجخمغ
 
باظخذعاء  ،بلى رلل شوسة

 من ًنىب عنه. ؤومن الشثِغ، 

 :7اإلاادة 

 .احخماعاث اإلالخب ؤعمالبخدمحر حذول  ،مغ ؤعماء اإلالخب بخعاون   ،ًقىم الشثِغ  

 :8اإلاادة 

عهش على جىبُك واخترام حذول ألا  الشثِغ  ًترؤط  وعنذ غُابه ًقىم بهزه  ،عمالاحخماعاث اإلالخب َو

 اإلاهمت ؤخذ نىابه خعب الترجِب.

خز القشاساث بالخىافك بحن ؤعماء اإلالخب، ؤو باألغسبُت اإلاىسقت. 
خَّ
 
 وج

ح اثألـىدل اخالت جعاوفي  شجَّ  .امللجسغثیغ س حانب   ً 

 : 9اإلاادة 

  ناثب   ل كل  ًخدمَّ 
 
  من نىاب الشثِغ اإلاعاولُت

 
ى القانىن ؤو مال اإلانىوت به بمقخط   لقُام باألعفي ا اللامست

ن اإلامنىح له وفق  ى الخَّ بمقخط    سضم بالعهش علباللجماعاث اإلاخعسقت تالخنظُمُ القىانحنإلاقخمُاث ا فٍى ى ، ٍو

  ه.الخذبحر اللجُذ لسقىاع اإلافىك ل

ستزم بخقذًم ج ،على جىبُك وجنفُز القشاساث اإلاخخزة ،ا إلاهمخهجبع   ،عمى في اإلالخب ٌعهش كل   ش عن ٍو قٍش

 رلل بلى اإلالخب.

ش بلى اإلالخب  .ًملن لسملخب ؤن ًلىن للجانا خاـت لذساظت قماًا معُنت، وجنخهي ـالخُتها بشفغ جقٍش

 :10إلاادة ا

 ،ؤو مىظق حماعي وؤي عمى خماعاجه، سئظاء الللجنلخمىس ؤؼغال اح ،لسملخب ؤن ٌعخذعي ًملن

 كسما اسجإي رلل.



 

 

 

ملن كزلل ؤن ِّ حخماعاث ؤي شخق م  لخمىس هزه الا  يٌعخذع ٍو
ق ًملن الاظخفادة من ججشبخه خخف 

 وخبرجه ورلل في بواس اظدؽاسي.

ك  ي،ٌعخذع ؤنكما ًملنه  ومىظفي اإلافالح  سئظاء   ،العُذ عامل عمالت انضكان اًذ مسىل عن وٍش

 َُّ  ورلل في بواس اظدؽاسي. ،ت لخمىس ؤؼغال اإلالخبالخاسح
 

 :11اإلاادة 

  ،اخخفاـاجه في خذودو ،لجمُغ ؤعماء امللجسغل
 
لسملخب إلاناقؽتها في  ؤن ًذلىا باقتراخاتهم كخابت

 .احخماعاجه
 

  :12اإلاادة 

عخبر
 
 اإلالخب  احخماعاث   ح

 
ت َُّ وفي خالت عذم جىفش هزا النفاب  ،بدمىس ؤكثر من نفق ؤعماثه قانىن

 .وفي هزه الخالت ٌعخبر الاحخماع قانىنُا بمن خمش ،جإحُل الاحخماع بلى مىعذ الخك ب  ح  و  
 

  :13اإلاادة 

خ افخخاح الذوسة ،بخعاون مغ ؤعماء اإلالخب ،ؤعمال الذوساث امللجسغ حذول   ٌعذ سثِغ   بسغه  .قبل جاٍس ٍو

خ انعقاد الذوسة  بلى من  38ا لسمادة وفق ،ألاقل( ًىما على 20ن )ٍعؽش بالعسىاث املخسُت اإلاعنُت قبل جاٍس

 . 113.14سقم  القانىن الخنظُمي

ًقذمىا لسشثِغ وسبا كخابُا قفذ بدساج كل نقىت  ؤنبففت فشدًت ؤو حماعُت امللجسغ  ألعماءًجىص 

جب ؤن ًخىـل الشثِغ بالىسب قبل بذاًت  .العادًت جذخل في اخخفاـاث امللجسغ في حذول ؤعمال الذوساث ٍو

 .ًىما (30بثالزحن ) انعقاد الذوساث العادًت
 

 :14اإلاادة 

ؤلاملانُاث اإلاخىفشة لممان العحر العادي  جدمحر قاعت الاحخماعاث خعب علىٌعهش اإلالخب 

 لللجسعاث.

 



 

 

 

 

 مجلش الجماعت: الثالثب لباا
 

 

 :15اإلاادة 

 (39) حععت وزالزحن ًخلىن عذد ؤعماثه من نخخب  م  حماعيٌّ  ؼاون اللجماعت مجسغ   ًخىلى جذبحر  

ضاولىن مهامهم باللجماعاثاإلاخعسك  113.14خنظُمي سقم القانىن المن  16اإلاادة جىبُقا إلاقخمُاث  ،عمىا ، ٍو

 ( ظنىاث.6إلاذة ظذ )
 

 :16اإلاادة 

ن اللجماعُحن مهامهم وفك اإلاقخمُاث اإلانفىؿ عسيها في الظهحر  ًماسط ؤعماء اإلالخب وباقي اإلاعدؽاٍس

ق الفادس بدنفُز القانىن اإلاخعسك باللجماعاث، وبمقخمُاث هزا النظام الذاخلي.  الؽٍش
 

 فصل ألاول: دوراث املجلشال
 

 

    دوراثالعقد  -1
 

 :17اإلاادة 

 دوساث عادًت في العنت، كما ًلي:( 3)زالر ؤزناء ا حسعاجه اللجماعت وحىب   ٌعقذ مجسغ  

 : في ؼهش فبراًش.فبرايردوسة  -

 : في ؼهش ماي.مايدوسة  -

 .ؤكخىبش: في ؼهش أكخوبردوسة  -

جخمغ امللجسغ فى   املخذد لعقذ الذوسة العادًت. من الؽهش ألاول  ألاظبىعٍو

 واللجذولت الضمنُت لللجسعاث.جىقُذ انعقاد الذوساث ملان و ملخب امللجسغ دذد ٍ  و 

 و 
 
( ظاعاث قابست لسخمذًذ لعاعت بلافُت بقشاس 4) ؤسبغ مذة ال جخجاوص  دذد اإلاذة الضمنُت للل حسعت فيج

 من الشثِغ.

  امللجسغ   ذرا لم ٌعدنفوإ
 
، حعخإنق دساظت النقي اإلاخبقُت لنقي اإلاذسحت بجذول ؤعمال اللجسعتا دساظت

خحرة لسمجسغ حعخإنق اللجسعت في الُىم ؤُت. وإرا كان ألامش ًخعسك بجسعت لمن حذول ألاعمال اللجسعت اإلاىال

 .اإلاىالي من ؤًام العمل
 

 



 

 

 

 :18دة لماا

سج جذ، قانىنا لهاد لمدذاألحل اخل دایت دلعاوساث الذامن ة دوس عقذ ب ألظبااظبب من ي ألس جعزبرا 

 لمجسغ.ا ٌعقذهاب دوسة قشؤفي  ؤعمالهاول بجذ حتسلخي كانذ مذالنقي ا
 

 

  :19ة دلماا

ى عخذع  ما ، بللرلى لشوسة بلاعذ دكسما من قبل سثِغ امللجسغ، ظخثناثیت د دوسة المجسغ لعقا ٌ 

نقي مشفقا بالالىسب ن یلىوعلى ألاقل،  مهامهملین اولمضسغ اء امللجعماؤ زسثمن دسة منه ؤو بىسب بمبا

 قفذ الخذاول في ؼإنها. لمجسغ لى اع عشلهالمضمغ ا

بسف بلى اإلاعنُحن باألمش داخل ؤحل ؤقفاه عؽشة  ملن لسشثِغ سفن الىسب بقشاس معسل لسشفن ٍو ٍو

خ الخَّ 10) ـ  ( ؤًام من جاٍس  ل بالىسب.ى

م  ا برا ُت لضوم  ظخثناثفي خحن جنعقذ الذوسة الا  ِّ
ذ 
 
من قبل ألاغسبُت اإلاىسقت ألعماء امللجسغ؛ ورلل  الىسب   ق

خ جقذًم الىسب، مغ مشاعاة جبسُف حذول ( ًىم  15د خالل خمعت عؽش)على ؤظاط حذول ؤعمال مدذَّ  ا من جاٍس

خ انعقاد الذوسة ،عمالت بنضكان ؤًذ مسىل ألاعمال بلى عامل   .قلا على ألا( ًىم  20ن )ٍعؽش ب قبل جاٍس

كما ٌعقذ امللجسغ دوسة اظخثناثُت بدلم القانىن في خالت جسقُه وسبا بزلل من قبل عامل العمالت ؤو من 

قخماء، ورلل خالل عؽشة ؤًام زاثك اإلاخعسقت به عنذ الامشفقا بجذول ألاعمال والى الىسب ٍلىن و ًنىب عنه، 

ىحه الشثِغ بلى ؤعماء امللجسغ10) خ جقذًم الىسب. ٍو ت بجذول ألاعمال اظخذعاءاث مشفق ( ؤًام من جاٍس

خ ا03ظخثناثُت زالزت )لخمىس الذوسة الا   .نعقادها( ؤًام على ألاقل قبل جاٍس
 

 

 :20 دةلماا

لعسىت خباس ابمغ  -ء القخمااذ ـیملن لسشثیغ عنولجماعت احخماعاجه بمقش الجماعي المجسغ ایعقذ 

خل داخش آعمىمي ن ملاؤي لمجسغ في ث احخماعااعقذ  - لملخبء اعماؤو لمخخفت المدسیت ایت داسإلا

 لجماعت.اب اجش
 

 :21دة لماا

ء عمالث ؤزؤو لشثیغ ابىسب من ، لسمجسغملن ی، ومُتلسمجسغ عمى لعامت ث الجسعان اجلى

 .، عقذ احخماع غحر مفخىح لسعمىمؽتمناق دون س یقشؤن لمجسغ ا
 

 :22دة لماا

ظاثل و من ممثسيم ولعمىامن  لقاعتاء اللشثیغ بةخایإمش غحر مفخىخت لسعمىم، حسعت اس قشبفي خالت 

 لجسعت.ل اؼغاؤقبل مخابعت م إلعالا
 

 :23دة لماا



 

 

 

ء عماؤمغ ق یملن لسشثیغ باجفا، غحر مفخىخت لسعمىمجىسب عقذ حسعت ي لزا العبب  عنذما ینخفي 

 لعمىمیت.ا ـُغتهالجسعت في ا فظخئناایعسن عن ، ؤن لدالشینالمجسغ ا

 :24 دةلماا

 یىما مخخالیت.( 15)یت خمعت عؽش دعادوسة كل ة ذموص جخجاؤن ال یملن 

 :25 اإلاادة

فىس  لى العامل ؤو من ًنىب عنهببسُغه اس لشثِغ امللجسغ وجبقشهزه اإلاذة، مشة واخذة جمذیذ ًملن 

 لعمل.م ایاؤمخخالیت من م یا( ؤ07لخمذیذ ظبعت )ا ازاجخاره، على ؤال ًخعذي ھ

 :26دة لماا

 لقانىني.ب النفاا فيهالخي یخىفش الجسعت ایخ سمن جا وسةلقانىنیت لسذا ةلمذات جبخذ
 

    ءاثسخدعاالا -2
 

 :27دة لماا 
ك العسىت املخسُت  امللجسغ بةخباس ؤعماء امللجسغ ًقىم سثِغ   خ  بجمُغ و ظاثل الخبسُف وؤعن وٍش بخاٍس

خ انعقاد ( ؤًام عل10ليهم عؽشة )بالذوسة بىاظىت بؼعاس ملخىب ًىحه وظاعت وملان انعقاد  ى ألاقل قبل جاٍس

لىن هزا ؤلاؼعاس مشفقا بجذول ألاعمال واللجذولت الضمنُت  الذوسة في العنىان اإلافشح به لذي امللجسغ. ٍو

  للجسعت ؤو حسعاث الذوسة والنقي التي ظِخذاول امللجسغ في ؼإنها خالل كل حسعت، وكزا الىزاثك راث الفست.

ل سثِغ امللجسغ، كسما دعذ المشوسة بلى رلل، بما ٌعخذعى امللجسغ لعقذ دوسة اظخثناثُت من قب

لىن الىسب مشفقا بالنقي اإلاضمغ  بمبادسة منه ؤو بىسب من زسث ؤعماء امللجسغ اإلاضاولحن مهامهم على ألاقل. ٍو

عشلها على امللجسغ قفذ الخذاول في ؼإنها. برا سفن سثِغ امللجسغ الاظخجابت لىسب زسث ألاعماء القاض ي 

( 10ت، وحب عسُه حعسُل سفمه بقشاس ًبسف بلى اإلاعنُحن باألمش داخل ؤحل ؤقفاه عؽشة )بعقذ دوسة اظخثناثُ

سه بالىسب. خ جـى  ؤًام من جاٍس

برا قذم الىسب من قبل ألاغسبُت اإلاىسقت ألعماء امللجسغ، جنعقذ لضوما دوسة اظخثناثُت على ؤظاط 

خ جقذًم الىسب15حذول ؤعمال مدذد خالل خمعت عؽش ) مقخمُاث الفقشة ، مغ مشاعاة ( ًىما من جاٍس

 113.14من القانىن الخنظُمي  38الثانُت من اإلاادة 

من القانىن  42و 35ًجخمغ امللجسغ في الذوسة الاظخثناثُت وبقا لسلُفُاث اإلانفىؿ عسيها في اإلاادجحن 

خخخم الذ113.14الخنظُمي 
 
وسة داخل . وجخخخم هزه الذوسة عنذ اظدنفار حذول ؤعمالها. وفي حمُغ الخاالث ج

 ( ؤًام مخخالُت من ؤًام العمل، وال ًملن جمذًذ هزه الذوسة.7ؤحل ال ًخجاوص ظبعت )
 

  :28اإلاادة 

ٌعقذ امللجسغ دوسة اظخثناثُت بدلم القانىن في خالت جسقُه وسبا في هزا الؽإن من قبل عامل عمالت 



 

 

 

 بنضكان ؤًذ مسىل ؤو من ًنىب عنه.

لىن الىسب مشفقا بالنقي اإلاقترح ب دساحها في حذول ؤعمال الذوسة وكزا الىزاثك اإلاخعسقت به عنذ ٍو

ىحه الشثِغ بلى ؤعماء 10الاقخماء. وجنعقذ هزه الذوسة خالل عؽشة ) خ جقذًم الىسب. ٍو ( ؤًام من جاٍس

شفك 3امللجسغ اظخذعاءاث لخمىس الذوسة الاظخثناثُت زالزت )
 
خ انعقادها، وج ( ؤًام على ألاقل قبل جاٍس

 وحىبا بجذول ألاعمال.الاظخذعاءاث 

جنعقذ الذوسة الاظخثناثُت بدمىس ؤكثر من نفق ألاعماء اإلاضاولحن مهامهم. وفي خالت عذم اكخمال هزا 

ن. ل الذوسة بلى الُىم اإلاىالي من ؤًام العمل وجنعقذ كُفما كان عذد الخالٍش احَّ
 
 النفاب، ج

 

  :29دة لماا

 
 
باث التي ًملن بها بز ؤعماء امللجسغ بجمُغ الىظاثل اإلاخاختبلى كافت  فشدًت   بففت   ظخذعاءاث  ه الا ىحَّ ج

ذ الاللتروني ؛بسظالها بلى اإلاعنُحن باألمش بناء  على وسب كخابي لسعمى  ًخممن  بؽشه ؤن ًلىن  بما فيها البًر

ذه ؤلاللتروني.  بٍش

 و 
 
 كخابت المبي باللجماعت  عخبر مشاحغ  ح

 
ت  .جىحيههیخ سجاء وظخذعال الاظاث بسزبابفي  حلجَّ

 

    لألعماول اجد -3
 

 :30 دةلماا
یبسغه ، وبـلملخء اعماؤمغ  ون  بخعا ،وساثلذل اعماؤ ول  حذألًذ مسىل لجماعي المجسغ ا سثِغ   ٌعذ  

ن ) عمالت بنضكان ؤًذ مسىل عامل لى ب خ انعقاد الذوسة، والزي ًخى( ًىم  20عؽٍش فش عسى ا على ألاقل قبل جاٍس

ـ   ام، ابخذاء  ( ؤ08ًزمانُت )حل ؤ خ جى  عشلهاٌعتزم لخي اإللافیت المعاثل ؤن ًذسج فُه اعسى سه به، من جاٍس

 .لمجسغاعسى نظش 

ك الزي  ك الفٍش ًجىص ألعماء امللجسغ اإلاضاولحن مهامهم ؤن ًقذمىا لسشثِغ بففت فشدًت ؤو عن وٍش

، بؽشه ول ؤعمال الذوساثث امللجسغ في حذًنخمىن بلُه، وسبا كخابُا قفذ بدساج كل نقىت جذخل في ـالخُا

 .بذاًت ؼهش انعقاد الذوسةفي ؤحل ال ًقل عن ؼهش من ؤن ًلىن جقذًم الىسب 

خعحَّ  ن ؤن ًلىن سفن بدساج كل نقىت مقترخت معسال وؤن ًبسف من وشف الشثِغ بلى مقذم ؤو مقذمي ٍو

 الىسب.

ت ؤو نقاه اقترح بدساحها ا، دون مناقؽت، عنذ افخخاح الذوسة بلل سفن إلدساج نقىداه امللجسغ عسم  ً  

 ا بمدمش اللجسعت.ن رلل وحىب  ذوَّ في حذول ألاعمال، وٍ  

في خالت جقذًم وسب كخابي قفذ بدساج نقىت جذخل في ـالخُاث امللجسغ في حذول ؤعمال الذوساث من 

، بؽشه ؤن ًلىن جقذًم الىسب ا هزه النقىت في حذول ألاعمالحىب  قبل نفق عذد ؤعماء امللجسغ، حسلجل و 

 .بذاًت ؼهش انعقاد الذوسةؤحل ال ًقل عن ؼهش من في 



 

 

 

 
 
ا في حذول ألاعمال العشاثن اإلاقذمت من قبل اإلاىاوناث واإلاىاونحن واللجمعُاث التي جم ل وحىب  سلجَّ وح

قبىلها وفقا ألخلام القانىن الخنظُمي لللجماعاث، والتي جذخل لمن ـالخُاث امللجسغ اللجماعي، ورلل في 

خ البث فيها من لذن ملخب امللجسغ. الذوسة العادًت اإلاىالُت  لخاٍس

عمالت بنضكان كما جذسج بدلم القانىن، في حذول ؤعمال الذوساث النقي ؤلالافُت التي ًقترخها عامل 

، داخل ؤحل لي، على ؤن ًخم بؼعاس الشثِغ بهاؤو من ًنىب عنه، الظُما راث الىابغ ؤلاظخعلجا اًذ مسىل 

خ  ( ؤًام ابخذاء  08زمانُت ) ل العامل بجذول ألاعمال. من جاٍس  جـى

 
 
 ح

 
  عشك النقي

 
ا على الللجان الذاثمت املخخفت في حذول ؤعمال الذوساث العادًت لسمجسغ لضوم   اإلاذسحت

دون مناقؽت ًقط ي عشلذ عسيها، ًخخز امللجسغ مقشسا  لذساظتها، وفي خالت عذم دساظت للجنت بعبب ما إلاعإلت

 بالخذاول في ؼإنها. 
 

 :31دة لماا

خهاوسة لذل اعمال ؤو یعسك حذ عهشلجماعت. ابمقش  وجاٍس ول بجذم لعمىس اخبابلمجسغ عسى اثیغ س َو

س إلخبااظاثل وظىت ابى لل، ورغـلعمىمیت لسمجسث الجسعاد انعقان املاوجىقیذ ویخ سبخال وألعماا

 واإلاملنت. لمخاختا
 

 يــجلش الجماعــــــاإلامن قبل  هتـموجــالت ــلكخابیاألسئلت ا -4
 

 

 :32 دةلماا 
ك الزي ًنخمىن بلُه، ؤظئست ً   ك الفٍش ملن ألعماء مجسغ اللجماعت ؤن ًىحهىا بففت فشدًت ؤو عن وٍش

 . بذاًت انعقاد الذوسة العادًتمن  ( ًىما30زالزحن )في ؤحل ال ًقل عن كخابُت بلى سثِغ امللجسغ 

 ( Intérêts) كل معإلت تهم مفالحوخذة اإلاىلىع، وؤن جدناول ؽتره في هزه ألاظئست اللخابُت وَ  

هم شخفُت بلى حهت ؤخذ ؤعماء امللجسغ، وؤال جخممَّ  ، وؤال تهذف بلى خذمت ؤغشاك تهم  اللجماعت ن جىحُه ت 

 معُنت.
 

 :33 دةلماا 

 امللجسغ اللجماعي  ٌعىي سثِغ  
 
عىىو لخالوة ألاظئست.  ،للاجب امللجسغ ؤو ناثبه اللسمت

 
 اللس ح

 
بعذ كل  مت

 قاثك.د (05) خمغال جخعذي ة عنه في مذاب غ لسجىلمجساثیغ سلى ال بظا

في مذة لجماعي المجسغ اثیغ اب سحى على الخعقُب بالعاال اإلاعجيلجماعي المجسغ ایملن لعمى 

 ( دقُقخحن. 02ال جخعذي )

 ( دقُقخحن.02خذود )لخعقیب في لى اعد لشالجماعي المجسغ ایملن لشثیغ 



 

 

 

لشثِغ امللجسغ اللجماعي باجفاق مغ ؤعماء اإلالخب، وبالدؽاوس مغ والعي ألاظئست، لم  كما ًملن

 مجمىعت من ألاظئست اللخابُت التي ججمغ بُنها وخذة اإلاىلىع، وؤن ًقذم حىاب  مىخذ  عنها.
 

 :34دة لماا

قلىقذ وص ایخجاؤن ال یملن   خت ولمىشالألظئست  املخفَّ
 
  حسعت

 
  .دوسةعن كل  واخذة

 

 :35دة لماا

 .مناقؽت عامتؤو جعسیك  ؤيإلحابت عسیه ال والعااجقذیم  ٌعقبص ؤن ال یجى
 

 :36دة لماا

 
 
ادود، لشث والخعقیباواألحىبت واألظئست ا ن  مَّ م  ج  .وسةلذالمن مدمش ، وحىب 

 

 جیترلخاالمصالخ اممثلي وماعیین لجالموظفین ر احضو -5
 

 

 :37دة لماا

كت في سلجماعیت لسمؽاابالمفالذ  مهامهملین اولمضالمىظفین الجماعي المجسغ ا سثِغ  یعخذعي 

  .للرلسجنت اثیغ سوسب برا ثمت الذالجانه ؤو  ،لمجسغل اؼغاؤ

ؤو لت ولذان اعىوؤمىظفي عامل العمالت، عن وشیك ، ولسغاًت نفعهایعخذعي ؤن یملنه كزلل و

تث لماظعاا تة ثشالذا اخخفاـهمین یؽمل لزا العامَّ َُّ راب
 
 .للجماعت ؤًذ مسىل  الت

 

 شلمجلار ـــجسیی الفصل الثاني:
 

 

 ثلجلساافي ء ألعضار اجنظیم حضو -1

 
 

 :38دة لماا

غ   ِّ
 
ىق ل كل ؼغاح ؤفخخااقبل س لدمىسلجل اعسى ع، الحخمااحذین بقاعت المخى، المجسغا ء  عماؤ ً 

خم ؤلاعالن عن ؤظماء ألاعماء اإلاخغُبحن.  حسعت من حسعاث كل دوسة، ا لخدقىالزین ء ایملن لألعماوٍو

 ث.الاولمذاكت في سلمؽاس والدمىسلجل الخىقیغ عسى ایخه ابعذ بذع الحخماات ـبقاع

ظخحن ال جقل عن ة خش لمذیاالذوسة، یت البذد لمدذالمىعذ القانىني في ب النفااجىفش م في خالت عذ

لعقذ ء ألعماایعخذعي ولجسعت عن جإحُل الشثیغ ب بعذها، ٌعسن ااـلنفًلخمل الم ، وإرا قیقت( د60)



 

 

 

ن الخنظُمي اإلاخعسك باللجماعاث بالنعبت لسذوساث لقانىامن  42دة لماث الیت وبقا لمقخمیااحسعت مى

 ظخثناثُت.ساث الا بالنعبت لسذو  37من اإلاادة العادًت؛ ووبقا لسفقشة ألاخحرة 
 

 :39دة لماا

 
َّ
ن على العمى الزي حعز نفُت ؤو سثِغ امللجسغ بشظالت  ًخبرس عسُه خمىس احخماعاث امللجسغ ؤن ًخعحَّ

 ٌعشك فيها بللترونُت قبل افخخاح الذوسة ؤو خاللها 
 
 خسق عن الخمىس.الخَّ  ظبب   ـشاخت

 

 و 
 
ن بزباتها: آلاجُت عخبر ألاعزاس  ح خعحَّ ، ٍو

 
 مقبىلت

 ىس حسعاث البرإلاان بغشفخُه، والللجان الخابعت بليهما.خم -

من القانىن  44خمىس نؽاه سظمي بجماعت جشابُت ؤو بخذي الهُئاث اإلانفىؿ عسيها في اإلاادة  -

 ا انخخابُا.الخنظُمي لللجماعاث، والتي ًخدمل فيها العمى انخذاب  

 القُام بمهمت سظمُت خاسج اللجماعت ؤو خاسج ؤسك الىون. -

 ة مشلُت.بحاص  -

اإلاؽاسكت في دوساث مجالغ حماعاث جشابُت ؤخشي بالنعبت لألعماء الزًن ًخدمسىن معاولُت بهزه  -

 امللجالغ.

من القانىن الخنظُمي لللجماعاث، والتي  44اإلاؽاسكت في احخماعاث الهُئاث اإلانفىؿ عسيها في اإلاادة  -

 ًخدمل فيها العمى انخذابا انخخابُا.

 ؤداء مناظل الدج. -

 عزس  ًقبسه سثِغ امللجسغ. -
 وكل 

 

 
 
 .اإلاخغُبحن دون عزس ؤو بعزس في مدمش اللجسعت ن ؤظماء  ذوَّ وج

دوساث بففت ( 05)دوساث مخخالُت ؤو خمغ ( 03)عمى لم ٌعخجب الظخذعاء خمىس زالر  كل  و 

عمخقىعت  ٌ عاًن، دون مبرس ًقبسه امللجسغ،  قاال بدلم القانىن، وَ  ي ؤول دوسة امللجسغ هزه ؤلاقالت ف خبر م 

 مىالُت.

 

  

 

 

 



 

 

 

 ثلجلساائاست ر -2

 
 

 :40دة لماا

خخخمهاث لجسعاا الشثِغ  یفخخذ  عهشل، ألعماول احذر ظخنفااعنذ  ٍو ؼخفیا عسى خعن ظیش  َو

 ث.لمناقؽاا

 .وملانها وجىقُتهالیت المىالجسعت د انعقاایخ سبخا امللجسغ   الشثِغ  ركش ی، فغ كل حسعتسقبل 
 

 :41دة لماا

 ًخعحَّ 
 
ن، وفي هزه الخالت  ن على الشثِغ ؤن ًشفغ اللجسعت ماقخا عنذما ًىسب رلل زسث ألاعماء الخالٍش

ذ عن زالزحن )15ًدذد الشثِغ مذة هزا الخىقق على ؤال جقل عن خمغ عؽشة )  ( دقُقت.30( دقُقت، وؤال جٍض

حرها العادي ورلل من قبل عمى كما ًملن لسشثِغ سفغ اللجسعت ماقخا برا وقغ ما من ؼإنه ؤن ًخل بع

خعحن ؤن حعخإنق خالل الُىم نفعه. دذد مذة سفغ اللجسعت، ٍو  ؤو ؤكثر، وٍ 

ل  دىَّ
 
 وفي خالت اظخدالت اظخمشاس اإلاناقؽاث ألي ظبب من ألاظباب، حاص لسشثِغ ؤن ًشفغ اللجسعت، وج

 جسقاثُا النقي اإلاخبقُت بلى اللجسعت اإلاىالُت.

 على ألاكثر على سثِغ امللجسغ ؤن ًشفغ اللج
 
ن دقُقت عخإنق اللجسعت عؽٍش

 
سعت ماقخا ألداء الفالة، وح

 بعذ رلل.
 

 يـلقانونب النصاا -3

 
 

 

 :42دة لماا

دة لماافي سة لمقشالقانىني ب النفااذ ـعالقى وبقا، بلیفیت ـدیدتم عاع حخماالمجسغ في اول ایخذ

بالنعبت  37من اإلاادة ًت؛ ووبقا لسفقشة ألاخحرة بالنعبت لسذوساث العاد ن الخنظُمي لللجماعاثلقانىامن  42

 ظخثناثُت.لسذوساث الا 

ب   ع 
 
دد بالمجسغ من ء عماؤو ؤعمى ب نعدااال یازش . ودوسةیت كل القانىني في بذا النفاب   ً 

 بلیفیت قانىنیت.دوسة لح افخخاابعذ ب لنفااعسى جىفش ب ألظباامن  ظبب  ي ألاث، لجسعا

في ء لألعمانُا زا ء  ظخذعاا الشثِغ  یىحه لسمجسغ بعذ اظخذعاء ؤول،  برا لم ًلخمل النفاب القانىني

ن لخلىع ألاول، ولالحخماد لمدذم الیىابعذ ( ؤًام على ألاكثر 05وخمعت )ألقل اعسى م یا( ؤ03ف زالزت )ظش

 عنذ افخخاح الذوسة. مهامهملین اولمضء األعماؤكثر من نفق عذد اجىفش ه لجسعت ـدیدت یؽخشا



 

 

 

، ًجخمغ امللجسغ لثانيفي الاحخماع ا مهامهملین اولمضء األعماؤكثر من نفق افش اجىم في خالت عذو

ث لجسعاوالجسعت ا هزهجنعقذ باإلالان نفعه وفي العاعت نفعها بعذ الُىم الثالث اإلاىالي من ؤًام العمل، و

 لدالشین.ء األعماد اعذن كیفما كا لیتالمىا

 ظخثناثُت، برا لم ًلخبال ؤنه في خالت الذوسة الا 
 
احل الذوسة بلى الُىم مل النفاب في اللجسعت ألاولى، ج

ن.   اإلاىالي من ؤًام العمل، وجنعقذ كُفما كان عذد ألاعماء الخالٍش

ددعب النفاب القانىني عنذ افخخاح الذوسة وكل جخسق لألعماء عن خمىس حسعاث الذوسة ؤو ً  

 شوعُت النفاب ورلل بلى خحن انتهائها.الانسخاب منها ألي ظبب من ألاظباب خالل انعقادها الًازش على مؽ
 

 ثاــــســــــلـــــــــــــجـــــلات ـــــابـــــخـــــــك -4

 
 

 :43دة لماا

عاعذ هؤو  امللجسغِّ  كاجب   ٌ  لقانىني عنذ ب النفاب اخخعاافي عمسیت ، الشثِغ   ؤو كاجب  اللجسعتِّ  ناثب 

لخفىیذ افي جخبغ عمسیت ا كز، ولعابقتوسة الذاخق مدمش مسل وألعماا ول حذوة جالث، ولجسعاح افخخاا

 وجالوة ألاظئست اللخابُت بىسب من الشثِغ. ،ةلمخخزساث المقشالخفىیذ عسى انخیجت ب خخعاوا

 

 :44دة لماا

، عاقهماؤو ناثبه ولمجسغ اكاجب ب في خالت غیا ؽاس، بمهامهمام لقیاا سفمهمافي خالت ؤو  عاثك  في  ٌ 

ن  ظبب رلل الشفن، مدمش اللجسعت بلى  ِّ
عح  م لیقىء ألعماا ؤخذ  لدالشین ء األعماامغ ق باجفا الشثِغ   وَ 

ن  حعزس رلل في خالت وبزلل.  ِّ
عح   للاجب.ا بمهمتم لجماعت لیقىامىظفي  ؤخذ   الشثِغ   ٌ 

 

 ثاـــــشــــــــــــــــــــــــــــــاقــــنـــــــــمــــلام ــــــــیـــــــظــــــنـــــــج -5

 
 

 :45 دةلماا

. وجقذم اظخثناء النقي جشجُبهاخعب ، لسمناقؽتل ألعماول احت في حذسلمذالنقي الشثیغ ك ایعش

 ُت، حعهُال إلاهامهم. حالتي جلىن مىلىع جذخالث ممثلي اإلافالح الخاس 

ن على  جقذًم نقىت ما.  كما ًملن لسمجسغ اإلاىافقت، دون مناقؽت، باألغسبُت النعبُت لألعماء الخالٍش

 

 



 

 

 

 :46دة لماا

ا لسمجسغ خىل ألاعمال التي قام  شا بخباٍس ًقذم الشثِغ ؤو من ًنىب عنه عنذ بذاًت كل دوسة عادًت جقٍش

 بها دون مناقؽت.

ن لسجاء اظاء، سئ القخمااذ ـلشثیغ عنایذعى ل، ألعماول انقىت من نقي حذؤي یت مناقؽت اقبل بذو

 لمجسغ.س انظاؤلت عسى ولمعشالنقي ن اؤبؽة ذلمعایش سلخقاا لى جقذیم مسخق عنب

 حسلجُسهمجشجیب و وسبهملخذخل خعب اغبین في الشء األعماالى ب ،للربعذ  ،للسمتالشثیغ ایعىي 

 ث.لخذخالافي الثدت 

 نفعها. لنقىتالمناقؽت ء، القخمااعنذ ، لافیتبفخذ الثدت ص یجى

 .فعهن علمىلىاكثش من مشجین في ؤللسمت ول ایخناؤن عمى ي ألص ال یجى

 

 :47دة لماا

 
 
 دذَّ ج

 
 الضمنُت املخفَّ  د اإلاذة

 
( 2) ودقُقخحن ازنخحن( دقاثك للل مخذخل، 3) زالزتلسمخذخسحن في  فت

 لسخعقُب.

 حمُعهم. مغ لمان جلافا الفشؿ بحن ؤعماء امللجسغ ،ٍملن لسشثِغ ؤن ٌعمذ بخمذًذ هزه اإلاذةو 

 

 :48دة لماا 

نبرا  ل  ؤن  جبحَّ خ  ذ 
 
 وخذهلسشثیغ ص حا، لمناقؽتاخىله ي شـججي لزع ابالمىلى لعمى ال عالقت لها ج

 لل.رلى ب جنبيهه

لجسعت في ة اویست مذم للالاملن لسشثیغ منعه عن ع ؤلمىلىاعن وج لمخذخل لسخشد اعاإرا و 

 لسمناقؽت.وح لمىشا نفعهع لمىلىا
 

 :49دة لماا

نفب وص ال یخجاؤعسى م نقىت نظاق لىیت في نىاوباألولخذخل الدك في اللل عمى  دقُقخحن ٍو

 مممىنها في ؼلسُاث حعُحر اللجسعت.
 

 :50دة لماا

خسي الذم النظان والقانىالخزكیش بخىبیك ؤو المناقؽت اش عسى ظیم جنفب نقىت نظاؤن یجب 

 لسمجسغ. 

لخىقق المخذخل الشثیغ یىسب من ن ابفس، ألمىا بهزهال عالقت له م نقىت نظاع مىلىؤن جبین برا 

 من القانىن الخنظُمي. 48دة لماث احب جىبیك مقخمیاو، لم یمخثلن بفم، للالاعن 



 

 

 

 

 ثاـجلســـــــــــــــلا ضـــــبط -6

 
 

 :51دة لماا

كل ؼخق یخل به س لدمىامن بین ؤن ًسضم لدك في اله م ولنظااعسى ع الحخمال الشثیغ خالا ٌعهش

 بمغادسة القاعت. 

 م.لنظاام اخخشلمان اعسیه س جعزبرا لسخذخل فیما  من عامل العمالت ؤو من ًنىب عنهلشثیغ وسب ای
 

 :52دة لماا

ؤن نه یملن لسمجسغ ؤلجسعت. غیش بمغادسة المجسغ ء اعماؤعمى من ن ًسضم ؤي ؤلسشثیغ ص ال یجى

ال ث والاولمذایعشقل م ولجسعت یخل بالنظاالدالشین كل عمى من ء األعماابإغسبیت ، مناقؽتًسضم، دون 

 لشثیغ.امن قبل وي حذون داسه نزبلل بعذ بمغادسة القاعت، ورخسي الذم النظاوان لقانىث ابمقخمیام یسخض
 

 :53دة لماا

ن على حمُغ ؤعماء امللجسغ الامخناع عن الخدذر في الهاجق ؽابه  ًخعحَّ  ٌ ؤو قشاءة اللجشاثذ، ؤو كل ما 

 رلل ؤزناء ظحر اللجسعاث والللجان.

ش   ِّ
 
ك
 
ز للسمت ا جناولهمء زناؤم ثھـمالص ٌؽىؼىن علىؤو  نلزین یقاوعىء األعماؤو ا العمى   الشثِغ   ً 

 ه.النمباة اعاامشب بىحى
 

 :54دة لماا

ملن لسشثیغ ء ؤألعماابعن ؤو لسجسعت من قبل عمى دي لعاایخل بالعیش ؤن  ؼإنهقغ ما من برا و

 لجسعت ماقخا.افغ س

د   ِّ
دذ   لجسعت ا سثِغ   ً 

 
 نفعه. ملیىال جعخإنق خالؤن یخعین ، ولجسعتافغ س مذة

 

 :55دة الما

جدذ واثست ، جقغث جفشفال ؤو عماؤمن  عنهمس ؼخفیا عما یفذن لىولمجسغ معاء اعمابن ؤ

  الظخثناثیت.وایت دلعاوساث الذث احسعا ءزناؤلقماثیت المخابعت ا

 ث.لخفشفال ؤو األعماا هزهلى بلجسعت افي مدمش س یؽاو

 

 راثرــــقــــمــــلاى ــــــــــلـــــذ عـــــویـــــصـــــخـــــلات ــــــیــــــفــــــكی -7

 



 

 

 

 

  :56دة لماا

ذ   عخبر  خكٌّ  الخفٍى مه، َو  شخص ي ال ًجىص جفٍى
 
 الجخار حمُغ مقشساث امللجسغ. قاعذة

 

 :57دة لماا

ر عبَّ  لخفىیذ.وساق اعسني ألل باظخعماؤو  ،فبالىقىؤو  ،لیذالعسني بشفغ الخفىیذ اعن  ٌ 
 

 :58دة لماا

رٌ    .في خالت الامخناع بسفع " ممخنغ"و ال".ب"لخفىیذ بالشفن اعن و ،"نعم" بفقت الخفىیذ بالمىاعن  عبَّ
 

 :59دة لماا

اث ألـىب اخخعاابعمسیت  كاجب امللجسغ ؤو ناثبهم لخفىیذ بعذ قیاالمجسغ نخیجت اثیغ س ٌعسن

 .لممخنعتوافمت الشواوافقت لما
 

 :60دة لماا 

 
 
ز
 
خ خَّ

 
الخاالث التي حؽتره العخمادها في ا ماعذ، عنهالمعبش اث المىسقت لألـىاباألغسبیت  ساث  لمقشا ج

 من القانىن الخنظُمي لللجماعاث كالخالي: 43ألاغسبُت اإلاىسقت لألعماء اإلاضاولحن مهامهم، واملخذدة باإلاادة 
 بشنامج عمل اللجماعت؛ -1

ادة فُه ؤو خفمه ؤو بخذار ؼشكاث الخنمُت املخسُت ؤو حغُحر غشلها ؤو اإلاعاهم -2 ت في سؤظمالها ؤو الٍض

خه؛  جفٍى

 وشق جذبحر اإلاشافك العمىمُت الخابعت لللجماعت؛ -3

 الؽشاكت مغ القىاع الخاؿ؛ -4

 خخفاـاث اإلاؽتركت مغ الذولت واإلانقىلت من هزه ألاخحرة بلى اللجماعت.مماسظت الا العقىد اإلاخعسقت ب -5

ذ ألاول، وفي خالت حعزس الخفىل على ألاغسبُت اإلاى  سقت لألعماء اإلاضاولحن مهامهم في الخفٍى
 
ز
 
خ خَّ

 
 ج

ذ   اإلاقشساث   خم الخفٍى  عسيها باألغسبُت اإلاىسقت لألـىاث اإلاعبر عنها. بؽإنها في حسعت زانُت. ٍو

ىاث،  ح  وفي خالت حعادل ألـا جَّ ش   . الزي ًلىن فُه الشثِغ   اللجانب   ً 
 

 :61دة لماا

 ثه بلیفیت ـدیدت.احشبلخفىیذ بعذ احغ عن الخشًملن اال 
 

 :62دة لماا

، بال برا كانذ اإلاعإلت جخعسك لخفىیذاعمسیت اء حشء بزناؤللسمت اخز ؤو ؤوسب لسخذخل ؤي ال یقبل 



 

 

 

 (.2ازنخحن ) نظام   ي  ـبنقىت نظام لسخنبُه بلى خسل في هزه العمسُت؛ على ؤظاط عذم ججاوص نقىخ

 

 ثلجلساابقاعت م لعمور اجنظیم حضو -8

 
 

 :63دة لماا

ا برا لعمىمیت ما عذث الجسعال اؼغاؤ اللجمهىس یدمش لعامت لسمجسغ عمىمیت. ث الجسعان اجلى

 س.لدمىاغبین في الشث ااــال جعخجیب لىسبم لمخففت لسعمىع واالحخماا بقاعتة فشالمخىالمقاعذ اكانذ 
 

 :64دة لماا

 م.إلعالاظاثل وبممثسي  ؿ  خا ن  ملاع الحخماایخفق بقاعت 

بشفن ؤو فقت ابالمىاء یه ظىسؤلخذخل لسخعبیش عن م اعذو بالهذوءام اللخضا اللجمهىس یخعین عسى 

خزهالخي ساث المقشا  لمجسغ.ا ًخَّ

 :65دة لماا           

 عنهاب من ینىؤلاقسُمُت واملخسُت ؤو یت داسإلالعسىت والمجسغ ء اعماؤخذ من غیش ي ؤال یملن أل

 لمجسغ.اثیغ سمن دون برن لمخفق لسمنخخبین ن الملاج الىولجماعت اذ ممثسي مفالو

 

 لمجلشث اجصویر جلساوجسجیل ونقل  -9

 
 

 :66دة لماا

لعسنیت لسمجسغ ث االاولمذاجفىیش وجعجیل ولبفشیت لنقل العمعیت الىظاثل ل اظخعماایملن 

ن.بىسب من الشثِغ، وبعلل ور  ذ مىافقت ؤغسبُت ؤعماء امللجسغ الخالٍش
 

 :67دة لماا

ش وحسلجُل ؤؼغال اللجسعاث، ؤو ؤخز ـىس داخل القاعت دون برن  منغ منعا كسُا على العمىم جفٍى  ً

 من الشثِغ.
 

 ثلجلساا: محاضر الفصل الثالث

 
 



 

 

 

 وجقديمها لمحاضراد اعدإ -1

 
 

 :68دة لماا

ل ؼغاع ؤقت مجمىودمدمش للل حسعت یخممن بإمانت اد بةعذ، ناثبهؤو لمجسغ اكاجب م یقى

عاعذهمالمجسغ. ا اجخزهي لزس المقشوامناقؽت ك ولمجسغ من عشا لجماعت عنذ الل مىظفي رفي  َو

 ء.القخماا
 

 :69دة لماا

 ؤو ناثبه.لمجسغ ا كاجبو ،ؤو سثِغ اللجسعتلشثیغ امن قبل ساث لمقشاجىقغ  
 

 

 :70دة لماا

ىاؤن لمجسغ ء ایملن ألعما ع  سِّ
َّ
ى ملنهماده، عذس بفىث الاولمذاعسى مدمش  ً  وسب ء القخمااعنذ  ٍو

 ء.خىامن ؤفیه وسد جفدیذ ما 
 

 :71دة لماا

ذسج  ث.بلل مفىؿ لخاالخفىیذ ا بُان  ، لجسعتافي مدمش  ً 

 
 

 ر وحسليمهاـلمحاضااءة قر -2

 
 

 :72دة لماا

خلى یت كل افي بذ  ً عنذ ، وناثبهؤو لمجسغ العابقت من قبل كاجب وسة الذامسخق مدمش دوسة، 

 ، لجماعتا خذ مىظفيؤمن قبل ء القخماا
 
ول حت بجذسلمذالنقي اظت دسافي وع لؽشاعسنیت قبل  جالوة

 ل.ألعماا

داخل الذوسة  ت من مدالش حسعاثنسخ ، بناء  على وسب ملخىب،ًدعسم كل عمى من ؤعماء امللجسغ

ا (15) الخمعت عؽش ؤحل  .الذوسةاإلاىالُت الخخخام  ًىم 

 

 

 



 

 

 

 راثلمقرانشر ملخص  -3

 

 

 :73دة لماا

ك
َّ
عس ق   ٌ  كما ، عسیهع الوالم ایدك لسعمىو .لجماعتابمقش م یاؤ (8) زمانیتف في ظشساث لمقشا ملخَّ

القانىن من  273اإلاادة ث لمقخمیافقا و ،نيوالللخشالنؽش ا فيهابما ، مملنتلالىظاثل ابجمیغ  نؽشهیملن 

 .لیخهوجدذ معا نؽشهلجماعي المجسغ ایملن للل عمى من و .113.14الخنظُمي 

 

 : لجان املجلش الرابعالباب 

 
 

 ئمتالدن اللجاا -1

 
 

 :74دة لماا
حماعت ؤًذ ًدذر مجسغ  باللجماعاثلمخعسك ا 113.14قم سمن القانىن الخنظُمي  25مادة ا لسوبق  

 إلاذاسظتهايء ومناقؽت القماًا القىاعُت التي ًجب ؤن حعشك على الذوسة ـلتهُ داثمت( للجان 5خمغ ) مسىل 

ذ عسيها  وجخلىن هزه الللجان كالخالي: .والخفٍى

 

 جتيزانيت والشؤون اإلااليت والبرملجنت اإلا -1

 
 

 واخخفاـاتها:

 التي جذخل في اخخفاـها. سثِغ امللجسغ اللجماعيدساظت النقي التي جدال عسيها من وشف  -

ش بؽإنه.وبشمجت الفاثن، مؽشوع اإلاحزانُت وإبذاء الشؤي في دساظت  -  وإعذاد جقٍش

ُت واإلاحزانُاث اإلالخقت، وفخذ اعخماداث حذًذة دساظت وإبذاء الشؤي في: فخذ الخعابا - ث الخفـى

ل الاعخماداث داخل نفغ الففل، وجدذًذ ظعش الشظىم وألاجاوي  والشفغ من مبالف الاعخماداث وجدٍى

 ومخخسق الخقىق التي جقبن لفاثذة اللجماعت.

ش العنىي في ؼإن العمسُاث اإلاالُت واملخاظباجُت لللجماعت اإلانجض  - من وشف الهُئاث مناقؽت الخقٍش

 املخخفت وإـذاس جىلُداث في ؼإنه.



 

 

 

 ولغ مؽشوع خىت لخنمُت اإلاىاسد اإلاالُت لللجماعت. -

 .(Plan d’Action de la Commune) اللجماعت اد وجدبغ وجقُُم بشنامج عملبعذاإلاعاهمت في  -

 

افق العموميت والخدماث -2  لجنت اإلار

 

 

 فاـاتها:واخخ

 دساظت النقي التي جدال عسيها من وشف سثِغ امللجسغ اللجماعي التي جذخل في اخخفاـها. -

ش الخذماث باإلاذًنت.ب -  عذاد بشامج ومقترخاث لخدعحن وجىٍى

دساظت وإبذاء الشؤي في بخذار وجذبحر ؼشكاث الخنمُت املخسُت، ووشق الخذبحر اإلافىك لسمشافك  -

 .العمىمُت الخابعت لللجماعت

 .اللجىالنذخسحن في مُذان العحر و مخىي العحر واللجىالن، والخنعُك مغ كل اإلاخمقترخاث في عذاد ب -

ادًش اللبحر بحن اللجماعاث ماظعت الخعاون "الخنعُك بحن اللجماعت و -
 
لخنفُز مخىي الخنقالث  "ألك

ت  غ اإلاعخقبسُت (PDU)الخمٍش  .وفي حمُغ اإلاؽاَس

 .(Plan d’Action de la Commune) اللجماعت م بشنامج عملاد وجدبغ وجقُُبعذاإلاعاهمت في  -

 

 عيت والثقافيت والرياضيت والصحيتلجنت الشؤون الاقخصاديت والاجخما -3
 

 

 واخخفاـاتها:

 لجماعي التي جذخل في اخخفاـها.دساظت النقي التي جدال عسيها من وشف سثِغ امللجسغ ال -

 اقتراح بشامج النهىك بالؽإن الثقافي باإلاذًنت. -

اقتراح ألاعمال واإلابادساث وألانؽىت راث الىابغ الاحخماعي والتي تهم ألاظشة، واإلاشؤة، والىفىلت،  -

 والؽباب، وألاشخاؿ اإلاعنحن، وألاشخاؿ روي الاخخُاحاث الخاـت، والفئاث املخشومت...

اض ي.عذاب - ش امللجال الٍش  د جفىس لخىٍى

 عذاد جفىساث لسمدافظت على ظالمت وصخت اإلاىاونحن.ب -

 الذعم العمىمي املخفق ملخخسق اللجمعُاث. الذساظت وإبذاء الشؤي في -

، وحمُغ ألاعمال اللفُست بخدفحز وإنعاػ الاقخفاد نهىك بالؽإن الاقخفادي باإلاذًنتبعذاد جفىس لس -

 ُغ الاظدثماس.املخلي والدؽغُل وحصلج

 .(Plan d’Action de la Commune) اللجماعت اد وجدبغ وجقُُم بشنامج عملبعذاإلاعاهمت في  -



 

 

 

 

 ت الخعمير وإعداد التراب والبيئتلجن -4

 

 

 واخخفاـاتها:

 خل في اخخفاـها.دساظت النقي التي جدال عسيها من وشف سثِغ امللجسغ اللجماعي التي جذ -

غ بعذاد وزاثك الخعمحر  - ت القىاعُت.وإعذاد التراب دساظت مؽاَس  والىزاثك الخذبحًر

ت.اإلاعاهمت في  -  بعذاد جفىساث ومقترخاث خىل العمسُاث العقاٍس

ت وظُاظت اإلاذًنت والبنُت الخدخُت واإلاشافك  - غ التهُئت الخمٍش اإلاعاهمت في جخىُي ودساظت مؽاَس

ت.  الخمٍش

غ بعادة هُلست ألاخُاء الهامؽُت وألاخُاء ناقفت البنُت الخدخُت.دس  -  اظت مؽاَس

 اإلاعاهمت في بعذاد بشنامج مداسبت العلن الففُحي واإلاناصل آلاًست لسعقىه. -

، ودساظت القماًا راث العالقت بالبِئت قترخاث بؽإن مظاهش الخسىر البُئيبعذاد جفىساث وم -

 والخنمُت اإلاعخذامت.

جفىساث ومقترخاث خىل نظام العنىنت اإلاخعسك باللجماعت، وحعمُت الؽىاسع وألاصقت والىشق بعذاد  -

 العمىمُت بتراب اللجماعت 

جنعُك ؤعمال اللجماعت مغ اإلاخذخسحن من اإلافالح الخاسحُت على معخىي جنفُز املخىي اإلاعاعذة في  -

ادًش اللبحر 
 
 .(SDAU)اإلاذًشي لستهُئت العمشانُت ألك

 .(Plan d’Action de la Commune) اللجماعت اد وجدبغ وجقُُم بشنامج عملبعذفي اإلاعاهمت  -

 

 خعاون وؤلاعالم والعالقاث العامتلجنت الشراكت وال -5

 

 

 واخخفاـاتها:

 لتي جذخل في اخخفاـها.دساظت النقي التي جدال عسيها من وشف سثِغ امللجسغ اللجماعي ا -

 اقتراح بشامج لسخىاـل مغ امللجخمغ اإلاذني. -

اقتراح جفىساث خىل الدصلجُغ على جإظِغ بواساث جنظُمُت وحعاقذًت مغ ملىناث النعُج اللجمعىي  -

في بواس ولغ آلُاث حؽاسكُت للخىاس والدؽاوس لخِعحر معاهمت اإلاىاونحن واللجمعُاث في بعذاد بشامج 

 دبعها وجقُُمها.عمل اللجماعت وج

 بعذاد مقترخاث لدعهُل الىلىج بلى اإلاعسىمت اللجماعُت. -



 

 

 

 مخىي الخىاـل ؤلاعالمي والعالقاث العامت. اقتراح -

معاعذة ملخب امللجسغ في دساظت العشاثن اإلاقذمت من وشف اإلاىاوناث واإلاىاونحن واللجمعُاث،  -

 ملخب امللجسغ. بالخدقك من اظدُفائها لسؽشوه القانىنُت، قبل عشلها على 

خعاون والخبادل مغ حماعاث دساظت اجفاقُاث الخىؤمت والخعاون الالمشكضي، وكل ؤؼلال الاإلاعاعذة في  -

 جشابُت وهُئاث وماظعاث وونُت وؤحنبُت.

 .(Plan d’Action de la Commune) اللجماعت اد وجدبغ وجقُُم بشنامج عملبعذاإلاعاهمت في  -
 

 :75دة لماا

خفق سثاظت 
 
ذ  الللجان الذاثمت لسمجسغ بخذيج لسمعاسلت، والتي ًجب ؤن ًخقذم العمى بخفٍش

فخذ باب الترؼُذ آنزاك لؽغل هزا اإلانفب. . وٍ  عاسك  فُذ ؤنه م   ً  كخابي لشثاظت امللجسغ 

عشي على حؽلُل  وعمسها ما ٌعشي على بقُت الللجان الذاثمت. هزه الللجنت َو
 

 :76دة لماا

 على ألاكثر، ؤعماء (9حععت )و على ألاقل ؤعماء  (5) خمعت يفًدذد امللجسغ عذد ؤعماء كل للجنت 

بدُث ًقذم كل عمى من ؤعماء امللجسغ  ؛جمثُسُت واصنت لسنعاءبما فيهم سثِعها وناثبه، مغ الععي بلى جدقُك 

د  ها لسشثِغ مىحَّ كخابُا وسبا  ِّ
دذ  افُه  ً  ت  جشجِب   لضوم   خذاها، بحمُغ الللجان التي ًشغب في عمٍى

 
ذ بع مباؼشة

 دخىل النظام الذاخلي خحز الخنفُز.

له الخك في ؤن ٌؽاسك في و  ،لجسغ الخك في خمىس حسعاث الللجان وإن لم ًلن عمىا بهاللل عمى بامل

ذون ؤن ًلىن له الخك في الخَّ اإلاناقؽت د ن ؤساثه و مالخظاجه فٍى  .مغ جذٍو
 

 :77دة لماا

من بحن ؤعماء كل للجنت وخاسج ؤعماء ًنخخب امللجسغ سثِعا وناثبا له للل للجنت داثمت ؤو ماقخت 

ن. و  .ألؼغالهاسا مقشن لقانىالسجنت بدلم اثیغ ن سىـیلاإلالخب باألغسبُت النعبُت للخالٍش
 

 :78دة لماا

 .مهامهناثبه مقامه في حمیغ م یقى، عاقه عاثكؤو لسجنت اثیغ ب سفي خالت غیا
 

 :79دة لماا

باألغسبیت اع العسجي ولجماعي باالقخشاجسغ لما ًخخزهس بمقش مهامهثیغ لجنت من سقالت بیملن 

 لمجسغ.اثیغ سلى ب مهامهملین اولمضالمجسغ ء اعماؤنفق  بهم عسى وسب یخقذ ء  بنااإلاىسقت، 
 

 :80دة لماا

  ة.خذوات ـثمدامن لجنت ؤن ًندعب بلى ؤكثر لمجسغ ء اعماؤال یدك لعمى من 
 



 

 

 

 :81دة لماا

سثِغ امللجسغ اللجماعي ؤو سثِعها ؤو بىسب من  ملخىبت منة لجماعت بذعىاث ابمقشن لسجااججخمغ 

خ الاحخماع03زسث ؤعمائها، جبعث زالزت )   ،( ؤًام على ألاقل من ؤًام العمل قبل جاٍس
 
شفقت بجذول ألاعمال  م 

 .والنقي التي حعشك عسيها من وشف امللجسغ والتي جذخل في اخخفاـها قفذ دساظتها

ل باظخعماؿ لخاالضمني ول الجذافك ع وخماقاعت لالحن لسجاسة اؼاب سهنلمجسغ اثیغ سیمغ 

 لمجسغ.اثیغ س ٌعذه، والزي لجماعتث اقاعا
 

 :82دة لماا

س، وإرا ؤعمائهاكثش من نفق س ؤـدیدت بدمىن لسجاث احخماعااجعخبش 
َّ
ب، لنفاا هزاجىفش  حعز

ب   ح  ا ع  الحخماالدالت یعخبش ا هزهفي ( دقُقت، و30) بعذ زالزحنع الحخماعقذ ا و  خمش من بمن  صخُد 

 ألاعماء.
 

 :83دة لماا

 غیش عمىمیت.ث حسعاس وابفي  ؤعمالهان لسجاسط اجما

تخعانت بمىظفي اإلافالح اللجماعُت و ًملن لللجان الاظ  .اإلافالح الخاسحُت بففت اظدؽاٍس
 

 :84دة لماا

شا مففال مشفىقا بمدمش الاحخماع مىحها لشثِغ امللجسغ اللجماعي خىل  ًقذم سثِغ الللجنت جقٍش

ُاث  مقترخاثو جفىساث  بؽإن القماًا اإلاعشولت عسيها، كما ًملن لللجنت ؤن جقذم لشثِغ امللجسغ جـى

 في القماًا التي جذخل في اخخفاـها. ومقترخاث

ا واقتراخاتها داخسُت ًمنغ نؽشها ؤو ببالغها لسعمىم. عذ نؽاه الللجان عمال جدمحًر  َو

لجماعي المجسغ ء اعماؤلى ن بجالسث ومقترخاث اجىـیاویش سلمجسغ عسى جبسیف جقااثیغ س ٌعهش

 لعامت.الجسعت اقبل 
 

 :85دة لماا

لیه بمقخمى ة بلمعنذث اخخفاـاالافي س جقشولجماعي المجسغ اجدل مدل ؤن لسجنت غ ال یعى

 لعمل.ا بهاسي لجااألنظمت وانین القىا
 

 :86دة لماا

ذ، بإغسبُت ا ؤعمالهالمنبثقت عن ایش سلخقااعسى دق جفاو قشاساتهان لسجااجخخز  ن لخظت الخفٍى لخالٍش

ذ با خم الخفٍى حاث، ألـىدل افي خالت جعا، ولعسنياع االقخشٍو شجَّ  لسجنت.اثیغ س حانب   ً 
 

 

 :87دة لماا



 

 

 

لسجنت اثیغ سق یعینه ـمىظؤو ى ـمن قبل عمع حخمااكل  نهاًتفي ن لسجاث امدمش حسعاس یدش

، ؤعمائهاجه عسنیا عسى اءمدمش بعذ قشلاناثبه عسى ؤو لسجنت اثیغ سیىقغ ، ولدالشینا ءألعماامغ ق باجفا

 .بؼاستهم سهنس لمزكىالمدمش ایىلغ و
 

 :88دة لماا

م لمملنت خخى جقىایت دلماالىظاثل اغ ـن حمیـمن لسجاالجماعي عسى جملین المجسغ اثیغ سیعمل 

 م.خعن قیاؤ بهاه لمنىوس ابالذ
 

 لمؤقختن اللجاا -2

 
 

 :89اإلاادة 

 .قماًا معُنت لسذساظت والبدث فيعاجُت مىلى  للجاناعنذ الاقخماء  ًدذرن ؤًملن لسمجسغ 

لى رلل بشوسة ن ٌؽلل للجانا ماقخت إلاذة مدذدة لسخقص ي كسما دعذ المؤاللجماعي یملن لسمجسغ 

جذبحر ؼاون اللجماعت وفك  قل خىل اإلاعاثل التي تهمم على ألاعماء اإلاضاولحن مهامهبىسب من نفق عذد ألا 

من القانىن  215جنخهي مهامها وفك ؤخلام اإلاادة و  ،ن الذاثمتااؼخغال الللجانخخاب و ار و خذبؼلسُاث 

 اإلاخعسك باللجماعاث. 113.14الخنظُمي سقم 

 . ت ؤعماء الللجنت اإلانخخبىن ًدمش ؤؼغال الللجن

تخعانت بمىظفي اإلافالح اللجماعُت و ًملن لللجان الاظ   .اإلافالح الخاسحُت بففت اظدؽاٍس
 

 :90دة لماا

د  ًد ِّ
عُنهمن لسجاا هزهء عماؤ عذد   امللجسغ   ذ   .َو

 

 :91دة لماا

ن   خعحَّ  ؿ  خخفاي ابإن لسجاا لهزه ٌعهذص ؤن ال یجىولماقخت بذقت. ن المىكىلت لسجاا اإلاهام جدذًذ   ً 

ل   خىَّ  ثمت.الذن السجا م 
 

 :92دة لماا

شهااع یذوإ ؤحسهاخذزذ من ؤلخي المعاثل اظت ء دساظخیفاد الماقخت بمجشنت السجا ؤعمال  نخهي ج  جقٍش

 لذي سثِغ امللجسغ قفذ عشله على امللجسغ لسخذاول.

 

 



 

 

 

 لجان الخقص ي -3

 
 

 :93دة لماا

 ألاعماءًملن لسمجسغ، بىسب من نفق عذد  113.14من القانىن الخنظُمي  215على اإلاادة  بناء  

لت تهم جذبحر ؼاون اللجماعت جنخهي إمعن ٌؽلل للجنت لسخقص ي ماقخت خىل ؤ، ألاقلاإلاضاولحن مهامهم على 

شها لذي امللجسغ بةًذاعؤعمالها   .جقٍش
 

 :94دة لماا

ن للجان لسخقص ي في وقاجغ جلىن مىلىع مخابعاث قماثُ ت.ال ًجىص جلٍى  ت، ما دامذ هزه اإلاخابعاث حاٍس

نها، فىس فخذ جدقُك قماجي في الىقاجغ التي اقخمذ  وجنخهي مهمت كل للجنت لسخقص ي، ظبك جلٍى

 حؽلُسها.
 

 :95دة لماا

د   ِّ
دذ  عُنهم.ن لسجاا هزهء عماؤ د  عذ امللجسغ   ً   وَ 

 

 :96دة لماا

لىن الاخخُاس الللجنت و  سثِغِّ  حعُحن   خم  ً    باألغسبُتناثبه ومقشسها من وشف امللجسغ فىس حؽلُل الللجنت ٍو

  لألعماء اإلاىسقت
 

ن بعذ الترش  .ت من اإلاعاسلت، على ؤن ًلىن ناثب سثِغ الللجنح للل منفب  الخالٍش
 

 :97دة لماا

ناقؾ   ش   امللجسغ   ً  جهالزي  الخقٍش   ؤعذَّ
 
قشس  ،حسهاؤمن  ؤخذزذخىل اإلاهمت التي  الللجنت ن جىحُه إفي ؼ وٍ 

 .حل ؼهشؤداخل  امللجسغ اللجهىي للخعاباث بلىنسخت منه 

 

 آلالياث الدشاركيت للحوار والدشاور : الخامشالباب 
 

 

 :98اإلاادة 

 من القانىن الخنظُمي اإلاخعسك باللجماعاث،  119ا ألخلام اإلاادة جىبُق  
 
دذر  اللجماعت آلُاث   مجسغ   ً 

 
 
  حؽاسكُت

َّ
عمل اللجماعت  بشامجفي بعذاد  واإلاىاونحن واللجمعُاثاإلاىاوناث  بظهاملخِعحر ؽاوس للخىاس والد

 ها.وجدبع

 



 

 

 

 "افؤ الفرص ومقاربت النوعهيئت اإلاساواة وجك " -1
. 

 

 :99 اإلاادة

ت جذعى  ألًذ مسىل  اللجماعي دذر امللجسغ  ً   هيئت "بؽشاكت مغ فعالُاث امللجخمغ اإلاذني هُئت اظدؽاٍس

دت اإلاعاواة وجلافا جخخق بذساظت القماًا اإلاخعسقت بخفعُل مبا "اإلاساواة وجكافؤ الفرص ومقاربت النوع

 الفشؿ ومقاسبت النىع.
 

 :100اإلاادة 

من شخفُاث جنخمي بلى حمعُاث مدسُت  "هُئت اإلاعاواة وجلافا الفشؿ ومقاسبت النىع"ن جخلىَّ 

 .امللجسغألًذ مسىل، بعذ اظدؽاسة ؤعماء  ني ًقترخهم سثِغ امللجسغ اللجماعيوفعالُاث من امللجخمغ اإلاذ
 

 :101اإلاادة 

ن عماء الهُئت اإلازكىسة فيؤ د عذد  دذَّ ً     ،اعمى  (25) خمعت وعؽٍش
َّ
ؽاوس مغ ًخم اخخُاسهم بعذ الد

 .والفاعسحن املخسُحن النعُج اللجمعىي 

قت  ًخم انخخاب   سثِغ الهُئت ومعاعذه واإلاقشس ومعاعذه من وشف ألاعماء اإلالىنحن لسهُئت بىٍش

ك اإلالىن من ؤسبغ ) عهش هزا الفٍش ذ. َو عماء على الخنعُك ما بحن اللجماعت والهُئت، ( ؤ4جىافقُت ؤو بالخفٍى

ت. ش اإلاشجبىت بمهامهم الاظدؽاٍس ُاغت الخقاٍس  وجدبغ ؤعمالها، ـو
 

 :102اإلاادة 

 ًإخز بعحن الاعخباس في حؽلُل الهُئت اإلاعاًحر الخالُت:

لسنعاء  على ألاقل اإلااثتفي  (% 50) خمعحن مقاسبت النىع الاحخماعي خُث ًخم جخفُق نعبت -

 ؛في حؽلُستها مىع ؤعماء الهُئت لممان اإلاعاواةمن مج

 وفال،ألا خاـت، الخخُاحاث روو الا  شخاؿ  ألات للل فئت من الفئاث اإلاعتهذفت )جدذًذ نعب -

 ؛، لسىقىف على مقترخاث وآساء جخق اإلاؽاكل التي حعِؽها هزه الفئاثعنىن...(اإلا

إلاذني اإلاششخحن: )ألاخالق والتزامهم، ألعماء امللجخمغ ا اإلالانت والعمعت داخل امللجخمغ املخلي -

ت داخل الهُئت(  ؛وقذستهم على الانخشاه والاؼخغال بففت دوٍس

ت - ، ألن ؤعماء الهُئت مىالبىن بخقذًم آساء خىل بدماج النىع الخجشبت في مُذان الخنمُت البؽٍش

 ؛في مُذان الخنمُت

 الخبرة في مجال النىع الاحخماعي؛-

جنىع البُاناث الصخفُت / العحرة ومُادًن الخبرة، من ؤحل جىفحر  ، من خاللالخنىع اإلانهي -



 

 

 

ت بالنعبت لللجماعت  ؛الخلامل اإلانهي ولمان حغىُت اإلاُادًن راث ألاولٍى

 .الاسجباه باللجماعت -
 

  :103اإلاادة 

 بناء  بمقش اللجماعت بذعىة كخابُت من سثِعها ؤو  ومقاسبت النىع" هُئت اإلاعاواة وجلافا الفشؿ"ججخمغ 

 على ألاقل في العنت.( 2)وحعقذ الهُئت احخماعحن  .على وسب كخابي من زسثي ؤعمائها

 وجخىابك مذة الهُئت مغ مذة انخذاب امللجسغ اللجماعي.
 

  :104اإلاادة 

خ احخماعاث الهُئت وح ذول ؤعمالها باجفاق مغ ًخىلى سثِغ الهُئت ؤو من ًنىب عنه جدذًذ جىاٍس

 ؤعمائها.
 

 :105 اإلاادة

ؽاس في  (3) ظخذعاء بلى كل ؤعماء الهُئت زالزتًىحه الا  ؤًام على ألاقل قبل مىعذ الاحخماع، َو

 الاظخذعاء بلى حذول ألاعمال.
 

 :106 اإلاادة

جإحُل  ب  ح  حعخبر احخماعاث الهُئت صخُدت بدمىس نفق ؤعمائها برا حعزس جىفش هزا النفاب، و  

 .ا كُفما كان عذد الخالٍشنالاحخماع صخُد  الاحخماع بلى الُىم اإلاىالي، وفي هزه الخالت، ٌعخبر 
 

 :107 اإلاادة

 الهُئت في حسعاث غحر عمىمُت. ججخمغ
 

  :108 اإلاادة

ًجىص لشثِغ الهُئت ؤن ًإرن لبعن ألاشخاؿ روي الاخخفاؿ لخمىس ؤؼغالها برا كان من ؼإن 

 رلل ؤن ًفُذ الهُئت في اجخار القشاس اإلاناظب بخفىؿ اإلاىلىع اإلاعشوك عسيها.
 

  :109 إلاادةا

ن مجمىعاث عمل تهخم بقماًا معُنت في مجال اخخفاـاتها.  ًملن لسهُئت جلٍى

ت الاخخُاس الصخص ي فُما ًخق انخظامهم داخل مجمىعاث العمل، وفقا  خمخغ ؤعماء الهُئت بدٍش ٍو

ت  لخبراتهم واهخماماتهم ومخىسباث جذخل القشب ونىعُت نؽاوهم اللجمعىي، وكزلل ألاعمال الاظدؽاٍس

ت.اإلا  ىسىبت راث ألاولٍى

ن انعقاد  خعحَّ ت. ٍو ملن ؤن ججخمغ هزه امللجمىعاث كسما دعذ المشوسة لخدمحر وإبذاء آلاساء الاظدؽاٍس ٍو

 هزه الاحخماعاث قبل دوساث امللجسغ اللجماعي.
 



 

 

 

  :110 اإلاادة

ش اإلانبثقت عنها بإغسبُت جخخز الهُئت قشاساتها وجفادق على  ذ ـىاث اإلاعبر عنها. و ألا الخقاٍس ٍخم الخفٍى

 .باالقتراع العسجي

ىاث، ًشجح اللجانب اإلانخمي بلُه سثِغ الهُئت، ن  وفي خالت حعادل ألـا وَّ ذ 
 
ذ في مدمش  نخاثج   وج الخفٍى

 الاحخماع.
 

  :111 اإلاادة

ت من قاعت لالحخماعاث وملاجب  لسهُئت وظاثل   ألًذ مسىل  ًىفش سثِغ امللجسغ اللجماعي العمل المشوٍس

 ابت خاـت في خذود ؤلاملانُاث اإلاىحىدة.ولىاصمها وؤوش وكخ
 

  :112 اإلاادة

ىقعه سثِغ الهُئت بعذ قشاءجه عسنُا على ؤعماء  ،احخماعللجسعاث الهُئت عقب كل  مدمش   س  شَّ د  ً   ٍو

ىلغ املخمش اإلازكىس سهن بؼاستهم.  الهُئت. ٍو
 

 :113اإلاادة 

 .ى العمىمبن نؽاه الهُئت عمل جدمحري داخلي ال ًجىص نؽشه وال ببالغه بل
 

 :114 اإلاادة

جذسط الهُئت القماًا اإلاعشولت عسيها في خذود اخخفاـاتها وفي نىاق اإلاعاثل اإلاذسحت في حذول 

ُاث ومسخمعاث.و  مقترخاث ٍملن لسهُئت ؤن جقذم مللجسغ اللجماعتو ؤعمالها.   جـى
 

 

  :115 اإلاادة

غ اإلاخعسقت باإلاعاواة وجلافا الفشؿ اإلاؽافي القماًا و  ،جبذي الهُئت سؤيها، بىسب من امللجسغ ؤو سثِعه َس

وجقىم بخجمُغ اإلاعىُاث التي لها ـست بهزه اإلاُادًن من ؤحل دساظتها وإعذاد  .ومقاسبت النىع الاحخماعي

ُاث  بؽإن بدماج مقاسبت النىع الاحخماعي في بشامج اللجماعت. جـى
 

 :116اإلاادة 

ُاث واإلاسخمعاث من وشف سثِغ الهُئ ش والخـى ت ؤو ناثبه لذي سثِغ امللجسغ الزي ٌعهش جىدع الخقاٍس

 ألًذ مسىل. بسُغها بلى ؤعماء امللجسغ اللجماعيعلى ج

 

 
 

 :117اإلاادة 



 

 

 

ُاتها ومسخمعاتها  ألًذ مسىل  ًقىم سثِغ امللجسغ اللجماعي ت بةخباس ؤعماء الهُئت بمأل جـى بففت دوٍس

 واقتراخاتها.

 

 تــــــــــــــــــيـومـمـعـقاءاث الـــــــالل -2
 

 

 :118اإلاادة 

 بخعاون مغ ؤعماء اإلالخب، عقذ لقاءاث عمىمُت كسما دعذِّ ألًذ مسىل ًملن لشثِغ امللجسغ اللجماعي 

 
 
لزلل مغ اإلاىاوناث واإلاىاونحن والفاعسحن الاقخفادًحن والاحخماعُحن وحمعُاث امللجخمغ اإلاذني  المشوسة

عت والاوالع على آسائهم بؽإنها وكزا إلخباس اإلاىاوناث لذساظت مىالُغ عامت جذخل في اخخفاـاث اللجما

ت اإلانجضة ؤو اإلاىحىدة في وىس ؤلانجاص.  واإلاىاونحن واإلاعنُحن بالبرامج الخنمٍى

ًنظم هزا السقاء بمبادسة من الشثِغ ؤو من الفاعسحن اإلاعنُحن ؤو من وشف هُئت جمثل اإلاىاوناث 

 واإلاىاونحن. 

 ٌعخذعي سئظاء الللجان اإلاعنُت ؤو نىابهم لخمىس هزه اللجسعاث، ًملن لشثِغ امللجسغ اللجماعي ؤن
 

 :119اإلاادة 

ىحه الذعىة بلى ألاوشاف اإلاعنُت  خ وظاعت انعقاد هزه السقاءاث، ٍو ًدذد سثِغ امللجسغ ملان وجاٍس

. قاده( ؤًام على ألاقل قبل انع03)وحعسُك مىعذ هزا السقاء بمقش اللجماعت واإلاىقغ الاللتروني لللجماعت زالزت 

 بملان انعقاد هزا السقاء ومىلىعه. عمالت بنضكان ؤًذ مسىل عامل  حماعت ؤًذ مسىل مجسغ سثِغ ٍخبر و 
 

 

 :120اإلاادة 

عحن سثِغ امللجسغ ؤخذ ألاعماء ؤو ؤخذ مىظفي ألعماء امللجسغ خمىس هزه السقاءاثًملن  ، َو

ُاث الفادسة عنه. ش خىل ؤؼغال هزا السقاء والخـى  اللجماعت إلعذاد جقٍش
 

 :121اإلاادة 

ش السقاءاث واللجسعاث اإلاؽاس بليها في اإلاىاد ؤعاله، على ملخب امللجسغ  ،ًملن لشثِغ امللجسغ عشك جقاٍس

 قفذ بدساحها في حذول ؤعمال الذوسة اإلاىالُت لسمجسغ اللجماعي لسخذاول بؽإنها.
 

 :122اإلاادة 

ه وابعا ظُاظُا ؤو انخخابُا، ؤو جلىن ال ًملن ؤن جلدس ي السقاءاث واللجسعاث اإلاؽاس بليها في اإلاىاد ؤعال 

خدمل ؤعماء امللجسغ اللجماعي اإلاعاولُت خىل ؤفعالهم  بىسب من خضب ؤو حمعُت جابعت لخضب ؤو نقابت. ٍو

ت ال ًملن الىعن في عمال جدؤه السقاءاث مجشد كما ؤن هز اإلاشجلبت ؤزناء الاحخماعاث اإلازكـــىسة. محًر



 

 

 

 مدالشها.
 

 "ور فضاء أيذ ملول للدشا" -3

 

 :123ادة اإلا

ا
ً
والقانىن الخنظُمي اإلاخعسك باللجماعاث والظُما اإلاادة  ،من الذظخىس  139الففل مقخمُاث ـل طبق

 ؛منه 119

ت  17/2021 :اإلاقرر الجماعي عددبلى  واسدناًدا اإلاخعسك بالذساظت والخفىٍذ على بخذار هُئت اظدؽاٍس

ى "فماء ؤًذ مسىل لسدؽاوس" ًذ مسىل أل لذي امللجسغ اللجماعي  ذع 
 
 23العادًت اإلانعقذة ًىم الخمِغ  دوسجهفي  ج

ن حي ألامل بإًذ مسىل؛ 2021ماي  06هـ اإلاىافك لـ 1442ن سمما  بمشكض التربُت والخلٍى

 
ً
ض الخلامت  اوانطالق عا لقُم الدؽاسك والدؽاوس والخىاس بهذف حعٍض من مبادت اإلاؽاسكت اإلاىاونت وجلَش

 وحمعُاث امللجخمغ اإلاذني في ـنغ العُاظاث الترابُت:  حن واإلاىاوناثذة من خالل بؼشاك اإلاىاوناللجُ

ت جدذ اظم " جم إحدار غ  "فضاء أيذ ملول للدشاور هُئت اظدؽاٍس تهذف بلى اإلاعاهمت في مؽاَس

 .اللجماعيوبشامج الخنمُت داخل مذًنت ؤًذ مسىل من خالل جقذًم مقترخاث واظدؽاساث لسمجسغ 
 

 

 :124اإلاادة  

 :جخمثل مهام هزا الفماء في

خسك الدؽاوس بحن مخخسق الفاعسحن على ـعُذ امللجال الترابي للجماعت ؤًذ مسىل بهذف بنجاص وجدُحن  -

 ؛للجماعت ؤًذ مسىل الدصخُق اإلاؽترك لسخنمُت في امللجال الترابي 

ت بالنعبت لللجماعت؛ -  ـُاغت مقترخاث عمل حماعُت راث ألاولٍى

ا من وشف اللجماعتحعهُل عم - ك جقذًم مقترخاث  ؛سُت اجخار القشاس العمىمي، خفـى ورلل عن وٍش

 ؛خىل اظتراجُجُاتها وبشامج عمسها وآساء من وشف فماء الدؽاوس 

ُاث لخدُِنه؛ كسما دعا اإلاؽاسكت في بعذاد وجنفُز وجدبغ وجقُُم بشنامج عمل اللجماعت - ، واقتراح جـى

 سثِغ امللجسغ لزلل.
 

 :125اإلاادة  

 
 
ت لذي امللجسغ اللجماعي ألًذ مسىل، ًخلىن من عذة  ٌعخبر "فماء ؤًذ مسىل لسدؽاوس" هُئت اظدؽاٍس

 ألًذ مسىل، بعذ اظدؽاسة ؤعماء اإلالخب. ًقترخهم سثِغ امللجسغ اللجماعيفاعسحن 
 

 :126اإلاادة  



 

 

 

ؼلل فشق  ًىصعىن على ا،عمى  (39) حععت وزالزحن في"فماء ؤًذ مسىل لسدؽاوس" ؤعماء  د عذد  دذَّ ً  

ت ؤو مجمىعاث عمل خعب الاخخفاؿ.  اظدؽاٍس

 وجخلىن هزه الهُئت من اإلالىناث آلاجُت:

 .الترابُت اثفي مجاالث اخخفاؿ اللجماع والخبرة باللفاءة ( فعالُاث مدسُت مؽهىد لها10) -

 .تي حؽخغل في جشاب حماعت ؤًذ مسىل ال والاقخفادًت ممثسحن عن الهُئاث اإلاهنُت (10) -

الُت  (15) -  اللجماعت.ب الفاعستممثسحن عن اللجمعُاث الثقافُت والاحخماعُت والفنُت والٍش

 ألًذ مسىل. ممثسحن عن امللجسغ اللجماعي (4) -

؛ ورلل كسما اقخط ى ألامش رلل ،الفماءماء حغُحراث في ؤعو  حعُِناث بخذار ٍملن لشثِغ اللجماعتو 

 بعذ اظدؽاسجه ألعماء اإلالخب.

 :127اإلاادة  

عن امللجسغ  ٍخىلى عمى  و  ،هزه الهُئت باخخُاس من الشثِغ عماء الىاسدًن في اإلاادة ؤعالهألا  ًترؤط ؤخذ  

 ألًذ مسىل. بحن الهُئت وامللجسغ اللجماعي الخنعُك مهام   اللجماعي
 

 :128اإلاادة  

 امللجسغ اللجماعيبعذ الدؽاوس مغ عمى  ،الهُئت سثِغِّ  من بذعىة   ،ججخمغ هزه الهُئت بمقش اللجماعت

 .بعذ بخباس العسىت املخسُتورلل  ؤي ملان عمىمي آخشكما ًملن ؤن ججخمغ في  .عُكخنبال اإلالسق

 
 
 ج

َّ
سب كخابي من سثِغ امللجسغ ؤو بناء  على و ،هزه الهُئت بذعىة كخابُت من سثِعها احخماعاث   م  نظ

 اللجماعي
 
ؽاس في الاظخذعاء بلى حذول  ( ازنحن02احخماعحن )عقذ . وح  .ألاعمال على ألاقل في العنت. وَ 

 

 

 :129اإلاادة  

عخبر احخماعاث  
 
 بدمىس نفق ؤعمائها هزه الهُئت ح

 
 .صخُدت

 
َّ
 س جى وإرا حعز

 
ً  آ الاحخماع بلى ًىم جإحُل   ب  ح  ب، و  ش هزا النفاف ِّ خش 

 الهُئت في ؤحل ؤقفاه ثِغ  ه س د  دذ 

عخبر الاحخماع صخُد  اًىم   (15) خمعت عؽش  ٌ نا ا كُفما كان عذد  ، وفي هزه الخالت   .لخالٍش

 ججخمغ 
 
منغ نؽشها ؤو ببالغها غحر عمىمُت في حسعاث   الهُئت  ً عذ  ؤنؽىتها واقتراخاتها داخسُت، 

 
، وح

 لسعمىم.
 

 

 :130اإلاادة  

برا كان من  ،ًملن لسهُئت ؤن حعخعحن ببعن الخبراء وألاشخاؿ روي الاخخفاؿ لخمىس ؤؼغالها

فُذ الهُئت في اجخار القشاس اإلاناظ  ً  .ب بخفىؿ اإلاىلىع اإلاعشوك عسيهاؼإن رلل ؤن 

ن  ت ؤو كما ًملن لسهُئت جلٍى  ثتهخم بقماًا معُنت في مجاال  مجمىعاث عملعذة فشق اظدؽاٍس

الُىن، الفنانىن، الخشفُىن، ؤبناء مذًنت ؤًذ مسىل اإلاقُمىن خاسج ؤسك  اخخفاـها )اإلاعدثمشون، الٍش



 

 

 

 الىون...(.

عحن سثِغ   ت ؤو مجمىعت عمل منعق  على سؤط كل فاللجماعي امللجسغ  وَ  ومن خك  ا ألعمالها.شقت اظدؽاٍس

دؽاوس في مىلىع ما مغ ؤي مجمىعت عمل.  سثِغ اللجماعت ؤن ًجخمغ ٍو
 

 :131اإلاادة 

 جخعهَّ 
 
َُّ  ذ اللجماعت ستزم ً، كما ءوس داخل الفمات لخجعُذ وإنجاح الدؽابخىفحر كل اإلاقىماث ألاظاظ

)الخىاس اللجاد والهادف، ؤلانفاث،  الدؽاوس  ؤخالقُاثاخترام بوالخبراء الزًن حعخعحن بهم ؤعماء الهُئت 

 ...(.، الالتزام، الجزاهت، الاظخقاللُتالاخترام

 

تخخا م  حكا: أالسادسب اـلبا  ميَّ

 

 

 نشرها و الافخحاص جقارير في الخداول  -1

 

  

 :132دة لماا

ش الافخداؿ و  ا نؽشهاعمل على ًٌخذاول امللجسغ اللجماعي في جقاٍس  .ظنٍى

 

 ىخرأ هيئاثى لجماعت لداممثلي  حعيين -2
 

 

 :133دة لماا

الللجنت  ألكادًش اللبحر، الخعاون بحن اللجماعاث تماظع) يخشؤ هُئاثي لجماعت لذامنخذبي  حعُحنیخم 

ت اإلالسفت بمشاحعت السىاثذ املخسُ ت لنظام الخإمحن الفحي، الىكالت اإلاعخقست اإلاخعذدة الخذماث، الللجنت ؤلاداٍس

عن وشیك  ،(...، للجنت اإلاخابعت الخاـت بالخذبحر اإلافىك لسنقل الخمشي الانخخابُت العامت للجماعت ؤًذ مسىل 

 العسجي وباألغسبُت النعبُت لألـىاث اإلاعبر عنها. لخفىیذا

غش ظنا وعنذ ىاث ٌعسن عن فىص اإلاترشح ألـا ىاث والعن ٌعسن عن  ،حعادل ألـا وعنذ الخعادل في ألـا

 اللجماعي. الفاثض بعذ بحشاء القشعت جدذ بؼشاف سثِغ امللجسغ

دوال ًملن ألي عمى الانخذاب بال في هُئت واخذة من جسل الهُئاث.  دذَّ
 
لمجسغ س افي مقش مهامهم وج

 لجماعت. اخمثیل ل انخذابهمجم بمىحبه ي لزا



 

 

 

 :134دة لماا

م ِّ
قذ  ت یشسجقان لمنخذبىا هاالء ً   مهامهم لخى ( مشاث في العنت على ألاقل( إلالخب امللجسغ3)زالر ) دوٍس

ملن عشلها على امللجسغ اللجماعي خالل دوساجه العادًت ؤو الاظخثناثُتبیتاالنخذا  .، ٍو

 

 تـلجماعث اقاعال سخعمااجنظیم  -3
 

 

 

 :135دة لماا

لخي والجماعت ا عسيهالخي جخىفش ا والخجهحزاثث لقاعاؤو القاعت ا جخممنلمجسغ قاثمت اثیغ سیمغ 

 لمذني.المجخمغ ث احمعیا، وحمُغ وهُئاجه الدؽاسكُتلمجسغ ن الجاسة ؼاب سهن ولعهایملن 
 

 :136دة لماا

سة هُئخه ؼاب سهنا لىلغ قاعت ـلمجسغ وسبا كخابیاثیغ سلى بلمعنیت الجمعیت ؤو السجنت اثیغ سیىحه 

ملن جقسُق هزه اإلاذة في الخالت ؤو الخاالث التي ًلدس ي فيها الحخمااقبل مىعذ ؤًام ( 08زمانُت ) ع ٍو

 اإلاىلىع ـبغت اظخعلجالُت. 
 

 :137دة لماا

ث اعالقؤو القاعت ایخ ؼغل سه جاـیبین فی، لجماعتامنیا یعسك بمقش صال ولمجسغ حذاثیغ سیمغ 

 .لهالمخففت الضمنیت ة المذوا ظدؽغسها لخيا الهُئاثؤو  والهُئت
 

 :138دة لماا

جه سؼاب سهنلمىلىعت القاعت اال عن ولمعنیت معاؤو الهُئت الجمعیت ؤو السجنت اثیغ ن سیلى

 ع.الحخماة امذوُست  بهاة حذالمخىا والخجهحزاث
 

 يـــــلـــخالدم النظاال ـــدیـــــــــــــعــــج -4
 

 

 :139دة لماا

ء ألعمانفق ابىسب مىقغ من ؤو لشثیغ اعسى وسب من  ء  بنام لنظاا هزاث یملن جعذیل مقخمیا

 بالمجسغ. مهامهملین اولمضا

 ن.لخفىیذ عسیه وبقا لسقانىواظخه سالمجسغ لذالخعذیل عسى وع امؽشك یعش

ذ   خعهَّ ظاث العسىت ؤلاقسُمُت ؤو من ًنىب عنها وإدساحها اللجماعي ألًذ مسىل بذساظت مالخ امللجسغ   ٍو

بهزا اإلاؽشوع من ؤحل جدُِنه ومالءمخه لسقىانحن وألانظمت اإلاعمىل بها؛ وخاـت القانىن الخنظُمي سقم 



 

 

 

من  280اإلاخعسك باللجماعاث ومخخسق النفىؿ والقىانحن التي جدُل الفقشة الثانُت من اإلاادة  113.14

للجماعت لؽاونها على ـذوسها معخقبال؛ مما ًخىافك مغ مبادت وؼشوه جذبحر ا القانىن الخنظُمي لللجماعاث

 من دظخىس اإلامسلت. 146، وبقا ألخلام الففل بلُفُت دًمقشاوُت
 

 :140دة لماا

 ني.والللخشا بمىقعهاؤو لمدسیت ث الشظمیت لسجماعاة ابالجشیذ الذاخلي ملنظاا ازھینؽش 
 

 

 :141دة لماا

ل لدالشین خالء األعماف امن وشم لنظاا هزافي اسدة لىث المقخمیااعسى حماع باإل فقت المىاجمذ 

في بواس الذوسة العادًت  2021ؤكخىبش  07 اإلاىافك لـ هـ1443 ـفش 29الخمِغة ًىم لمنعقذا ألاولى لجسعتا

 لسمجسغ اللجماعي ألًذ مسىل. 2021لؽهش ؤكخىبش 
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