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 الفهسض
 

 
ا
فاث: أول  3 ........................................................................................................ عامت وأحيام حعـٍس

 
ا
 3 ....................................................................................................... وأهدافه الخطىع أهمُت: ثاهُا

 
ا
 4 .................................................................................................................. الخطىع أهىاع: ثالثا

 
ا
 4 .................................................................................................... وحلىكه اإلاخطىع واحباث: زابعا

 
ا
 5 .......................................................................... الجمعُت في الخطىعي بالعمل الالخحاق ضىابط: خامظا

 
ا
 6 ......................................................................................... الجمعُت في اإلاخطىع خدماث انهاء: طادطا
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فاث : حعـٍس
ا
 عامت وأحيام أول

فاث عامت (1) مادة  حعٍس

 ًيىن للخعبيراث الخالُت واإلاظخخدمت ضمن هره الالئحت اإلاعاوي اإلابِىت بجاهبها ما لم ًلخض الظُاق خالف ذلً:

 .حمعُت الخطىع الصحُت الجمعُت

 الجمعُت العمىمُت اإلاشسفت على أعماٌ الجمعُت. العمىمُتالجمعُت 

 لجمعُت.مجلع ادازة ا مجلع ؤلادازة

 لجمعُت.أمين عام ا ألامين العام

 اإلادًس الخىفُري للجمعُت. اإلادًس الخىفُري

 في الجمعُت. أعماٌ الخطىع واإلاخطىعين ؤلادازة اإلاظئولت عن الخطىعادازة 

 الخاصت بالجمعُت. الخطىعلئحت  الالئحت

 خطىعاإلا
للجمعُت وبسامجها خلدًم العىن والىفع ول من ًلىم ب

عها  .دون ملابل ومشاَز

 الهدف من الالئحت (2) مادة

م  باإلاخطىعين الجمعُت عالكتمن شؤنها جىظم  والتيوجىضُح طُاطاث الخطىع  جحدًد  جحدًدبها، وذلً عن طٍس

 الطسفين. الوجىضُح واحباث وحلىق ه

: أهمُت
ا
 الخطىع وأهدافه ثاهُا

 الخطوع أهمُت (3) مادة

 وطسق الخعامل معهم. المجخمع فئاث علىأهثر  الخعزف .1

م عن حمعُتال أهدافاإلاشازهت في جحلُم  .2  له اإلاىاطبت البُئت وجىفير اإلاخطىع فزاغ وكث اشغاٌ طٍس

 .بالجمعُت

 .والاطخفادة منها وصللها المعطلت والطاكاث اللُاداث اهدشاف .3

 .غير السبحي العمل ادازة لىجاح ملُاض الخطوع .4

 الخطوع أهداف (4) مادة

س دعم .1  امياهاتهم واطدثماز لبىاء خاصت الشباب فئت على والترهيز المجخمع لدي الخطوعُت الزوح وجطٍى

 .اإلاجخمعُت الخىمُت عملُت في

 .في هفىض أبىائه الىطنحب  حعمُم .2

 .الشباب هفىض في الخطىعيٌ العم مفهىم غزض .3

 .حمعُتال زطالت وشس في وعالمخط اشسان .4

س مهازاث .5  .حدًدة مهازاث واهظابه هحى حاضس ومظخلبل اًجابي وجىحيهها اإلاخطىع وكدزاث جطٍى

 .ؤلاهجاش والخفىق  على اإلاخطىع حث .6

 .من الاهحسافاث الاحخماعُت والظلىهُت الشباب وكاًت .7

 .واإلائطظاث والجهاث ألاخسي  الجمعُت بين والخعاون العالكت جىثُم على العمل .8
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: أهىاع
ا
 الخطىع ثالثا

 أهىاع الخطىع (5) مادة

 :جطىع دائم .1

 بشيل 
ا
ىفرأن ًيىن اإلاخطىع عامال ظىد الخي المهام دائم مع الجمعُت ٍو

ُ
 .بشيل دائم الُه ح

 جطىع مئكذ: .2

مىطم أو بسهامج أو  فيأو لفترة شمىُت محددة أو لفتراث شمىُت مخلطعت حظب الحاحت  اإلاخطىع ٌعملأن 

 .معين مشسوع

 :جطىع جحذ الطلب .3

مثل الطباعت والخصمُم ، مهازاث خاصت لدًهلخوفز  طابع معين ذاث بدىفُر مهمتاإلاخطىع  ٌعملأن 

 .وغُزه وؤلاخساج

: واحباث
ا
 وحلىكه اإلاخطىع زابعا

 واحباث اإلاخطىع (6) مادة

 :اإلاخطىع ألامىز التي ًجب أن ًلتزم بها

 .أدائهواللدزة على  مباشسجه كبلٌ فهم طبُعت العمو ولُتإوالمظالجد  مؤخرالعمل  أخر .1

 الجمعُت. اشعاز دون  جسهه( وعدم حظب الاجفاقالعمل )في  الاهضباط .2

د في  وؤلاهخاج وؤلاًجابُتالخصزف ُحظن  .3 ُُّ  .بصدز زحب الخىحُهوجلبل الصادزة  بالخعلُماثالعمل والخل

م والاوسجام مع العاملينالحظىت  باألخالقاللخشام  .4  .والعمل بسوح الفٍس

 .جطُمل  ماالىفض جحمُل عدم  .5

 الجمعُت وخصىصُتها. ممخلياثظت على المحاف .6

 لغير.ل والعمل على اًصالهاالخبزاث والمهازاث  احخيازعدم  .7

ت ؤلاحساءاثاإلدازي في الدظلظل  اجباع .8  .ؤلاداٍز

 اإلاشازهت في ألاوشطت والفعالُاث الخطىعُت. .9

 .أي مىافع شخصُتلخحلُق الجمعُت في  اطاءة اطخعماٌ مسهصهعدم  .10

س .11  .زئِظه اإلاباشسالى  أشيالها وحظلُمها بيافت والخطط بهمالمىاطت ألاعماٌ عن  هخابت جلاٍز

 حلىق اإلاخطىع (7) مادة

 .احخُاحاتها وهرلً الجمعُت وادازاتها ووشاطاتها على الخعزف .1

 .جحدًد مهام واضحت ومحددة ومىاطبت إلمياهاث اإلاخطىع .2

 .الخلدًس والاهخمام مع مساعاة التزاماجه الخاصت اعطاإه حله من .3

شمل الخمىُن .4  .والصالحُاث الخجهُشاث َو

 .واكتراحاجه آلزائه مع الخلدًس اللزازاث واجخاذ الخخطُط في اإلاشازهت .5

 .علُها جلدًس اهجاشاجه وشىسه .6

 .مىاطبت عمل اًجاد بِئت .7
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ب للمخطىع لُخمىن من اللُام  جلدًم .8 مظاعدجه على و به بىفاءة وفاعلُت اإلاىىطت باإلاهامالخىحُه والخدٍز

 .كدزاجه ومىاهبهابساش 

 .منها بؤهبر كدز لالطخفادةالعمل، والعمل على جىظُف طاكاجه وكدزاجه  ه فيادماح .9

 .مخعاوهت معه ادازة وحىد .10

 .اإلاظخفُد لحاحت ومىاطبتها وبسامجها الجمعُت أهداف وضىح .11

: ضىابط الالخحاق بالعمل الخطىعي في الجمعُت
ا
 خامظا

 في الجمعُت بالعمل الخطىعي اللخحاق طزق (8) مادة

 :آلاحي عبز بالعمل الخطىعي في الجمعُتاللخحاق  ًخم

 .بالدسجُل الخاص الىموذج حعبئت .1

 .الشخصُت البطاكت احضاز صىزة .2

 .احضاز صىزجان شخصُت .3

 .الجمعُت في المخخصت للجىتٌ اللبو مع جسن جلدًس

 اإلاخطىع الخىاصل مع طزق (9) مادة

 :الخالُت اللىواث أحد عبز اإلاخطىع مع الخىاصل ًخم

 .اإلاباشس الاجصاٌ .1

 .الهاخفي الاجصاٌ .2

 مىكع الجمعُت ووطائل الخىاصل الخاصت بها. .3

 اإلاخطىع عمل معاًير جلُُم (10) مادة

 :آلاحي خالٌ ًخم جلُُم عمل اإلاخطىع من

 .للجمعُت ٌعطُه الذي الوكث .1

 .اإلاخطىع ومدي حعاوهه مدي اطخجابت .2

 .وجفاهُه اإلاخطىع مدي هفاءة .3

 الجمعُت.إلاىاعُد وضىابط العمل في  مدي احترامه .4

 الجمعُت. طمعت على اإلاحافظت .5

 .الخطىعي العمل في الاطخمساز مدي ًمىىه أي الى .6

 .اإلاخطىع طلىهُاث .7

 واإلايافآثالهداًا  (11) مادة

ت(جلدًم أي هداًا  مدًس الخىفُريلًحم ل .1  له على حهىده اإلابرولت  أو ميافآث للمخطىع )مادًت/ معىٍى
ا
جلدًسا

 .وذلً في حدود الصالحُاث اإلاخىلت له جطىعه في الجمعُت خالٌ

م  الجمعُتجلىم  .2  له على الاطخمساز والعطاء اإلاخطىعبخىٍس
ا
 وحصجُعا

ا
 .جلدًسا
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 :
ا
 في الجمعُت اإلاخطىعانهاء خدماث طادطا

 في الجمعُت اإلاخطىعضىابط انهاء خدماث  (12) مادة

 :الخالُت الحالث في بالجمعُت جطىعه فخزة خالٌ اإلاخطىعًحم للمدًس الخىفُري انهاء خدماث 

 اهتهاء العمل اإلاطلىب من اإلاخطىع. .1

ٌ  والخعلُماث الجمعُت ألهظمت مخالفت اإلاخطىع .2  .بها اإلاعمى

 .زئِظه اإلاباشس عىه جلدًس ٌعده وفق( غير مسض  ) حد الى عمله أداء في اإلاخطىع أخفم اذا .3

 .من زئِظه اإلاباشس ًخللاها الخي للخىحيهاث جىفُره أو عدم جلبله .4

 جسي فُه الجمعُت عدم الحاحت ألعماٌ اإلاخطىع وخدماجه.في أي وكذ  .5

 

 


