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 الفصل األول

 
 ( تعريفات 1مادة )

ما لـ تدؿ القرينة  عند تطبيؽ أحكاـ الالئحة الداخمية تكوف لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه -
 عمى خالؼ ذلؾ :

 المركز: جمعية مركز العمـ والثقافة الخيرية. -1
 المجمس/ مجمس اإلدارة: مجمس إدارة المركز. -2
 الرئيس: رئيس مجمس اإلدارة. -3
 النظاـ: النظاـ األساسي لممركز. -4
 (.1األغمبية : األغمبية المطمقة )النصؼ +  -5
 الالئحة : الالئحة الداخمية لممركز. -6
 عية : الجمعية العمومية لممركز.الجم -7
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 الفصل الثاني

 الهيكل اإلداري 
 ( : العضوية.2مادة )

 أواًل : شروط العضوية:
 أف يكوف مؤىاًل عمميًا في مجاؿ تخصصو وذلؾ بحصولو عمى درجة عممية جامعية. -1
 العامة. أف يكوف متمتعا بحقوقو المدنية وغير محكـو عميو بجريمة مخمة بالشرؼ واآلداب -2
 أف يقدـ طمب انتساب وفؽ النموذج المعد لذلؾ مرفقا برسـ االنتساب وتزكية عضويف  مف المجمس. -3
 ال تعتبر العضوية مقبولة وقائمة إال بعد إقرارىا مف مجمس اإلدارة. -4
 يحؽ لمجمس اإلدارة قبوؿ عضوية أي شخص يقدـ خدمات جميمة لممركز وذلؾ بقرار خاص مف المجمس. -5
 قبوؿ أو رفض عضوية أي شخص دوف إبداء األسباب. يحؽ لممركز -6
 

 ثانيًا: مراتب العضوية:
 العضو المؤسس: وىو العضو الذي شارؾ في تأسيس المركز وىـ : -1
 عبد الرحمف يوسؼ الجمؿ. -
 يوسؼ عمى محمود فرحات. -
 عبد القادر خميؿ إسماعيؿ الشطمي. -
 كماؿ أحمد محمد غنيـ. -
 ماىر فؤاد عبد أبو زر. -
 ؼ أحمد أبو شكياف.خالد يوس -
 باسـ عبد الرحمف صالح البابمي. -
 عاطؼ جابر عوض اهلل إسماعيؿ. -
: ىو مف تتوافر فيو شروط العضوية ولو جميع الحقوؽ وعميو جميع الواجبات المنصوص عمييا في العضو العامل -2

 لوائح وأنظمة المركز.
 دمات جميمة دوف أف يكوف منتسبًا.العضو الصديؽ: وىو مف يشارؾ في أنشطة المركز ومف يقدـ لو خ -3
 عضو الشرؼ : ىو مف قاـ بإنتاج فكري أو دراسات تتفؽ مع أىداؼ المركز. -4
 
 :ثالثًا: سقوط العضوية 

 تسقط العضوية بقرار مف المجمس في األحواؿ التالية :
 االستقالة. - أ
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 الوفاة. - ب
 فقداف أحد الشروط العضوية النصوص عمييا. -ج
 الفصؿ: -د

 بقرار مف المجمس في الحاالت التالية:يفصؿ العضو 
 إذا ألحؽ العضو أي ضرر مادي أو معنوي بالمركز. -1
 إذا لـ يمتـز العضو بقرارات المركز التي تصدر عف المجمس. -2

 

 وهي هيئة ثابتة غير منتخبة وال تخضع لالنتخاب العمني. ( الهيئة التأسيسية : 3مادة )
 عمؿ المركز مف قبؿ المجمس واعتماد الخطة السنوية لممجمس .يرفع ليا المشاريع التي تؤثر عمى طبيعة  -
 يرفع ليا تقرير فصمي عف حياة المركز مف المجمس . -
 اجتماعاتيا فصمية وتقيـ مف خالليا خط سير المركز ومجمس اإلدارة مف خالؿ التقارير المرفوعة مف المجمس . -
 ألخرى.تتحمؿ مسئولية إجراء العممية االنتخابية لييئات المركز ا -
 تعتمد قوانيف المركز في الئحتو ونظامو األساسي. -
 تعتمد الييئات المنتخبة لممركز كمجمس اإلدارة والمجاف العاممة . -
 ترفع توصياتيا بسحب الثقة مف المجمس المنتخب لمجمعية العمومية العتماده بأغمبية ثمثي األعضاء . -
ركز ويحػدد مسػئوليات أعضػاء المجمػس والمستشػاريف وميمػات تضع الييئة التأسيسية الالئحة الداخمية الخاصة بػالم -

 المجاف واقتراح تعديالت عمى النظاـ األساسي.
 

 (: الجمعية العمومية:4مادة )
 ىي القاعدة األساسية لممركز المتكونة مف األعضاء المسدديف اشتراكيـ عف السنة المنتيية وميماتيـ:

قرار السياسات العامة لممركز . -1  مناقشة وا 
 عديؿ النظاـ األساسي والالئحة الداخمية بأغمبية ثمثي أعضاء الجمعية العمومية.ت -2
 حؿ المركز أو دمجو بأغمبية ثمثي أعضاء الجمعية العمومية. -3
 انتخاب رئيس المجمس ونائبة. -4
 إعفاء رئيس المجمس مف منصبو وقبوؿ استقالتو بأغمبية أعضائو. -5
 انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة. -6
قرارىا )المالي مناقشة التقاري -7  المشاريع المقدمة(. –اإلداري  –ر السنوية وا 
 تعقد اجتماعاتيا سنويًا. -8
 

 ( مجمس اإلدارة:5مادة )
 وهي هيئة منتخبة الهدف منها تولي مهام المجان العاممة في المركز. :  أواًل: توصيف

 أعضاء. 9أو  7عددىا مف  .1
 ة.يمكف أف يكوف أعضاؤىا أو بعضيـ مف الييئة التأسيسي .2
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 .ىو أعمى سمطة تنفيذية في المركز .3

 يستمر مدة سنتيف مف يـو انتخابو. .4
–أمػيف الصػندوؽ  –أمػيف السػر  –نائػب رئػيس المجمػس  –رئيس المجمس -يتشكؿ المجمس عمى النحو التالي:  .5

 رؤساء المجاف واألعضاء المشاركيف.
 مف الرئيس أو ثمث أعضاء المجمس.يجتمع مرة واحدة عمى األقؿ أسبوعيا أو كمما دعت الضرورة لذلؾ بدعوة  .6
 

 -ثانيًا: مهمات المجمس:
 تمثيؿ المركز أماـ جميع الجيات الرسمية واألىمية والدولية والمؤسسات العامة والقضائية.  -1
 تكويف المجاف التي يراىا صالحة وضرورية لمصمحة العمؿ. -2
 قبوؿ األعضاء. -3
 تأسيس فروع جديدة لممركز واعتماد ىيئاتيا العاممة. -4
 عداد التقرير السنوي ومشاريع الميزانيات السنوية.إ -5
 وضع خطة مرحمية لنشاطات المركز المختمفة لكؿ عاـ تتضمف متابعة البرامج السابقة واستمراريتيا أو تعديميا. -6
 اعتماد تشكيؿ لجاف الفروع. -7
 إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالمركز. -8
 إقرار الصرؼ عمى األنشطة المختمفة. -9

 لة أعضاء الييئة اإلدارية لفروع المركز أو تجميد عضويتيـ.قبوؿ استقا -11
 اإلشراؼ عمى جميع شئوف المركز. -11
 تعييف الموظفيف الالزميف لتسيير أمور المركز بالشروط والكيفية التي تناسب المركز. -12
 يًا.تخصيص مكافآت مناسبة ألي شخص يكمؼ بالميمات واألعباء اإلدارية لتسير المركز إداريا وماليًا وفن -13
 يجوز لممجمس صرؼ سمفة )محدودة( لرئيس المركز أو المدير اإلداري لغايات تسيير أمور المركز، تسدد  -14

 بفواتير، أو مطالبات حسب األصوؿ.
 يشكؿ المجمس المجاف المختمفة لتحقيؽ أىداؼ المركز. -15
 

 ثالثا : وظائف أعضاء المجمس.
 -لوظائف التالية :رئيس مجمس اإلدارة: يختص رئيس مجمس اإلدارة با -1
 دعوة المجمس لالنعقاد ورئاسة جمساتو. - أ

 تمثيؿ المركز أماـ الجيات الرسمية والشعبية والقضائية. - ب
 يعتبر الناطؽ الرسمي باسـ المركز ما لـ يكمؼ المجمس غيره بذلؾ. - ت
 المصادقة عمى سندات الصرؼ المالي. - ث
 
 -لوظائف التالية :نائب رئيس مجمس اإلدارة: يختص نائب رئيس مجمس اإلدارة با -2
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 القياـ بأعماؿ رئيس المركز في حالة غيابو أو عجزة عف القياـ بذلؾ، ما عدا اعتماد سندات الصرؼ المالي. - أ
 القياـ بالمياـ التي يكمفيا مف قبؿ رئيس المركز أو مجمس اإلدارة. - ب
 
 -أمين السر: يختص أمين السر بالوظائف التالية : -3
ووثائقػػو ومتابعػػػة تنفيػػػذ قراراتػػو ومتابعػػػة المراسػػػالت بالتنسػػيؽ مػػػع المػػػدير تػػدويف محاضػػػر جمسػػات وحفػػػظ سػػػجالتو  - أ

 التنفيذي .
 تنفيذ ما يكمفو بو رئيس المركز أو المجمس. - ب
 تفريغ ما يتـ إقراره مف المجمس لممكمفيف بتنفيذ ذلؾ. - ت
 األرشفة والتوثيؽ: - ث

 .أرشفة كافة متعمقات المركز 
 .أرشفة أخبار المركز إعالميًا 
  عات والصور التي تيـ المركز.أرشفة الموضو 
 .االحتفاظ بالوثائؽ والسجالت الخاصة بالمركز وأرشفتيا حسب األصوؿ بالتنسيؽ مع المدير التنفيذي 

 اإلطالع عمى التقارير المرفوعة مف المجاف والييئات العاممة وطمب تقارير أخرى منيا. - ج
 ف المجمس .إعداد التقرير الفصمي لمييئة التأسيسية والتقارير السنوية ع - ح
 

 -أمين الصندوق: يختص أمين الصندوق بالوظائف التالية : -4
 تشكيؿ لجنة مالية تعاونو في ميامو ووظائفو بموافقة مجمس اإلدارة . - أ

 إعداد الموازنة والميزانية السنوية واألنظمة المالية لممركز. - ب
 اراتو.اإلشراؼ عمى اإلدارة المالية لممركز وفروعو ولجانو وكافة حساباتو واستثم - ت
 تقديـ التقرير المالي السنوي معتمدا مف مدقؽ الحسابات إلى المجمس. - ث
 التنسيؽ مع األخ مندوب االتصاؿ بالداخمية إلتماـ التقارير المالية السنوية عف المركز ودفاتره. - ج
 مراعاة ضوابط الشئوف المالية الواردة في النظاـ األساسي: - ح

  وال يجوز سحب أي مبمغ إال بتوقيع الرئيس وأميف الصػندوؽ أو إيداع أمواؿ المركز أحد المصارؼ المحمية
 مف يعتمدىـ  مجمس اإلدارة.

 .ال يحؽ لو أف يحتفظ في صندوؽ الجمعية )المركز( بأي مبمغ يزيد عف المبمغ الذي يحدده المجمس 
 : يتولى مراقب الحسابات مراجعة جميع حسابات المركز ولو حؽ في 

 حاضر الجمسات واإليصاالت المختمفة.اإلطالع عمى جميع الدفاتر وم -
 يعد تقريرا سنويا لعرضو عمى الجمعية العمومية في االجتماع العاـ. -

  ال يجوز صرؼ أي مبمغ عمى أي غرض غير أغراض المركز ألف جميع أمواؿ المركز مخصصػة لتحقيػؽ
 أىداؼ المركز وأغراضو 

 قؽ الحسابات والذي يعيف مف قبؿ المجمس سنويا.يحتفظ المركز بالدفاتر والسجالت المالية وتكوف خاضعة لمد 
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 (: لجان المركز العاممة ورؤسائها.5مادة )
 أوال : التوصيف.

 ىـ مف أعضاء المجمس المنتخبيف يقوموف برئاسة المجاف واإلشراؼ عمييا. -1
 تتكوف كؿ لجنة مف ثالثة أعضاء كحد أدنى يختاروف مف بينيـ نائبا لمرئيس ومقررًا ليا. -2
 جاف أعضاء مف المجمس.يرأس الم -3
 ال يجوز لرئيس أية لجنة أف يترأس أكثر مف لجنة إال لمضرورة. -4
 ال يجوز لعضو المجنة أف يشترؾ في أكثر مف لجنتيف. -5
 قرارات المجاف تقدـ لممجمس العتمادىا. -6
 تقدـ المجاف تقريرا دوريا عف نشاطاتيا لممجمس أو عند الطمب. -7
 جمس إلقرارىا.تقدـ المجاف خطة عمؿ عامة سنوية لمم -8
 يجوز لممجمس أف يشكؿ لجاف مؤقتة لتحقيؽ غرض أو ميمة طارئة وتنتيي المجنة بانتياء الميمة. -9

 يكوف نظاـ الجمسات عمى غرار جمسات المجمس. -11
 

 -ثانيًا : المجان المشكمة في التركيبة اإلدارية لممركز كالتالي :
 المدير اإلداري )لجنة التنظيـ واإلدارة(. -1
 ات العامة.لجنة العالق -2
 لجنة اإلعالـ والفف. -3
 لجنة التخطيط والتطوير. -4
 لجنة الدراسات واألبحاث والنشر. -5
 لجنة خدمة المجتمع والتعميـ المستمر: -6

 محو األمية. - أ
 الندوات التثقيفية والدورات التعميمية. - ب
 الوسائؿ التعميمية: - ت

 .الكمبيوتر 
 .المكتبة اإللكترونية 

 لجنة المكتبة العامة. -7
 األدبية.لجنة الرابطة  -8
 لجنة المرأة. -9
 

 ( : اختصاصات المجان.6مادة )
  ىو شخص متفرغ إلدارة العمؿ اليومي في مقر المركزأواًل : المدير التنفيذي : )التنظيم واإلدارة(:   

 تنسيب األعضاء لممركز وتصنيفيـ حسب الالئحة وتقديـ توصية بذلؾ لمجمس اإلدارة إلقرارىا. -1
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 فات الخاصة بالمركز أو الممارسات المرفوضة وتقديميا لممجمس.إعداد التقارير حوؿ المخال -2
 تييئة المركز بما يتناسب مع عوامؿ جذب وتفعيؿ األعضاء. -3
 متابعة ومراقبة وتقييـ عمؿ المجاف مف خالؿ التفتيش الدوري اإلداري واإلطالع عمى ممفاتيا. -4
 الوقوؼ عمى الحركة اليومية لممركز. -5
 ح واإلرشاد لتصحيح وتقويـ عمؿ المجاف.إعطاء توجييات وتقديـ النص -6
 يقوـ بتعييف الموظفيف الالزميف لتسيير أمور المركز بعد مصادقة المجمس. -7
يقوـ بالتوصية بتخصيص مكافآت مناسبة ألي شخص يكمؼ بميمات وأعباء الزمة لتسيير عمؿ المركز إلدارة  -8

 المركز.
 عميو إلطالع المجمس شيريًا.يجيز التقرير اإلداري ألعماؿ المركز ومالحظاتو    -9

 تنفيذ ما يكمؼ بو مف رئيس المركز أو المجمس .  -11
 استقباؿ المراسالت الخارجية والرد عمييا بعد اطالع المجمس عمييا . -11
 صادر ( والتنسيؽ مع أميف السر في ذلؾ . –أرشفة كافة المراسالت وفؽ سجالت مضبوطة ) وارد  -12
 

 مة :ثانيًا : العالقات العا
 تحقيؽ االنسجاـ والتفاىـ والتعاوف بيف العامميف والمنتسبيف لممركز . -1
 استقباؿ الضيوؼ والزوار والوافديف لممركز . -2
عقد المقاءات والزيارات الرسمية والودية لممؤسسات والشخصيات بيدؼ توثيؽ العالقة معيا لتحقيػؽ أىػداؼ  -3

 المركز .
 لعمؿ عمى إيجاد صورة مشرقة عف المركز لدى المجتمع .كسب ود وتأييد المجتمع لمشاريع المركز وا -4
 تقييـ اتجاىات الجميور ومتطمباتيـ . -5
اسػػتجالب المسػػاعدات العينيػػة والماديػػة لممركػػز مػػف خػػالؿ االتصػػاالت والمقػػاءات بالمؤسسػػات والشخصػػيات  -6

 الداعمة لممؤسسات الثقافية .
 تنفيذ ما يكمؼ بو مف مجمس اإلدارة . -7
 

 والفن :ثالثًا : اإلعالم 
 القياـ بكافة النشاطات اإلعالمية  -1
 تنفيذ القرارات اإلعالمية لممجمس . -2
 إصدار النشرات والبيانات المختمفة التي تتفؽ وأىداؼ المركز . -3
 إعداد الالفتات الالزمة لمتعبير عف مواقؼ المركز .  -4
 اإلشراؼ عمى إصدار مجالت الحائط الخاصة بالمركز . -5
المقروءة والمسموعة والمرئي وتسخيرىا لتحقيؽ أىداؼ وسياسػات المركػز توفير الوسائؿ اإلعالمية  -6

 وزيادة الوعي لدى أعضائو والمجتمع .
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 يقـو باإلشراؼ عمى اإلصدارات الدورية لمجاف المركز . -7
عدادىا في ممفات خاصة بيا . -8  أرشفة كافة متعمقات الجوانب اإلعالمية لممركز وا 
 لمحمية والخارجية لتغطية نشاطات المركز المختمفة .االتصاؿ بوسائؿ اإلعالـ والصحافة ا -9

 تنفيذ ما يكمؼ بو مف المجمس . -11
 

 رابعًا :  لجنة التخطيط والتطوير :
 االطالع عمى جميع أوراؽ المركز ودراستيا وتحميؿ خط سير المركز . -1
 إعداد الخطط التطورية والتنموية لممركز .  -2
 سقة مع أىداؼ المركز . إمداد المجمس بالتوصيات والتوجييات المتنا -3
 متابعة الخطط والمشاريع التي أقرىا المجمس  -4
 تنفيذ ما يطمبو المجمس . -5
 التدقيؽ والتفتيش : ويختص باآلتي  -6

 متابعة أعماؿ المركز ولجانو . -
 إعداد تقارير خاصة لمجمس اإلدارة بمواضيع التسيب والخمؿ. -
 تنفيذ ما يطمبو رئيس المركز . -

 

 ات واألبحاث والنشر :خامسًا : لجنة الدراس
 إعداد الدراسات التثقيفية واألبحاث التي تيـ المثقفيف والحركة الثقافية . -1
 االتصاؿ بالباحثيف وطالب العمـ والتنسيؽ معيـ . -2
 استجالب البحوث والدراسات التي تيـ المجتمع والمركز والحركة الثقافية . -3
 جمس . إعداد الدراسات والبحوث األكاديمية التي يطمبيا الم -4

 
 سادسًا : لجنة خدمة المجتمع والتعميم المستمر :

  -محو األمية : -1
 تنظيـ الدورات المختمفة لمحو األمية .  -1
 إعداد برامج دروس تقوية لكافة المراحؿ التعميمية . -2
 إعداد برامج تعميمية لمغات المختمفة . -3
 التنسيؽ مع المؤسسات المختمفة بمحو األمية في المجتمع . -4
 ما يطمبو المجمس .تنفيذ  -5

 
 -الندوات التثقيفية والدورات التعميمية : -2

 عقد الندوات التثقيفية بأنواعيا الصحية واالجتماعية ..إلخ  -1
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عداد الممتقى الثقافي .. -2  االتصاؿ بالمثقفيف وا 
 إعداد النشرات التثقيفية الخاصة بالمجتمع واألعضاء . -3
 طالع المجمس عمييا .إعداد التقارير الخاصة بالندوات وأرشفتيا وا   -4
 تنفيذ ما يطمبو المجمس  -5
 االىتماـ بما يصدر أو يعقد لدى اآلخريف . -6
 

 التعميم المستمر : -3
 الكمبيوتر : - أ

 ترتيب وتنظيـ األجيزة بما يتالءـ مع أىداؼ المركز . -1
 القياـ بعمؿ دورات توعية وتدريب لمكمبيوتر . -2
 بالكمبيوتر . إعداد الدراسات اليادفة والنشرات العممية الخاصة -3
 إعداد التقارير الخاصة بحركة وحدة الكمبيوتر شيريًا . -4
 ما يطمبو المجمس . -5

 المكتبة اإللكترونية : - ب
إعداد البرامج العممية المتنوعة التي تسػاىـ فػي الحركػة الثقافيػة المجتمعػة  -1

. 
 استحضار البرامج والمواد العممية المتوفرة لدى اآلخريف . -2
 فيذ مكتبة ألكترونية متكاممة . تجييز الخطط الالزمة لتن -3

 
 سابعًا :  لجنة المكتبة العامة:

 تصنيؼ المكتبة بالشكؿ المقبوؿ الستيعاب الجماىير . -1
 تصنيؼ الكتب والمصادر الموجودة وغير الموجودة الستحضارىا . -2
 إعداد دراسة لحركة المكتبة شيريًا . -3
 ؾ بالجميور .العمؿ عمى إبراز الصورة الطيبة لممركز مف خالؿ االحتكا -4
 توفير المناخ المناسب لممطالعة والبحث . -5
ترتيػػب أمػػور العضػػوية المكتبيػػة وسػػجالت اإلعػػارة وتنظػػيـ الحركػػة المكتبيػػة بمػػا يتناسػػب وأىػػداؼ  -6

 المركز .
 ما يطمبو المجمس . -7

 
 ثامنًا : لجنة الرابطة األدبية :

 االتصاؿ باألدباء والمؤسسات وتفعيؿ النشاط األدبي في المجتمع . -1
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 إصدار المجالت والنشرات األدبية . -2
 إعداد المسابقات األدبية المختمفة . -3
 عقد المحاضرات األدبية لشخصيات وأدباء . -4
 إعداد األبحاث األدبية المختمفة . -5
 االىتماـ بعقد المقاءات األدبية المختمفة . -6
 تنفيذ ما يطمبو المجمس . -7

 تاسعًا : لجنة المرأة :
شاط النسوي الثقافي المنبثؽ عف جمعية مركػز العمػـ والثقافػة الخيػري عمػال بضػرورة إف لجنة المرأة يعبر عف الن

 تفاعؿ المرأة الفمسطينية مع الدور المطموب منيا تجاه الحركة الثقافية الفمسطينية.
 ولهذا فإن المركز يرى أن :

 مركػز بمػا ال يتعػارض مػع فمسػفة تقوـ المرأة بكافة النشػاطات التػي نػص عمييػا النظػاـ األساسػي والالئحػة الداخميػة لم
 المركز.

 .تتولى المرأة إدارة كافة لجانيا بما يتالءـ ونصوص الالئحة 
  تشارؾ المرأة في المجاف العامة لممركز إذا طمػب منيػا ذلػؾ وبموافقػة إدارة المركػز، بحيػث يػتـ فػرز أخػوات لممشػاركة

 بيذه الميمات مف قبؿ منسقة عمؿ المرأة.
 إلدارة.تنفذ ما يطمبو مجمس ا 
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 نظام الجمسات ونظام الكالم
 ( نظام الجمسات:6مادة )

 أواًل: نظام جمسات مجمس اإلدارة:
 يجتمع مجمس اإلدارة مرة واحدة كؿ أسبوع عمى األقؿ أو كمما دعت الضرورة. -1
حالػػة  دقيقػػة ( ربػػع سػػاعة يحػػؿ محمػػو نائبػػو وفػػي 15يػػرأس الػػرئيس جمسػػات المجمػػس وفػػي حالػػة غيابػػو أو تػػأخره )  -2

 غياب النائب يختار الحضور رئيسًا لمجمسة.
 يبقي الذي ترأس الجمسة رئيسًا ليا حتى انتيائيا. -3
 ينعقد المجمس بحضور األغمبية المطمقة وفي حالة عدـ اكتماؿ النصاب القانوني تؤجؿ الجمسة -4
 قؿ.ساعة ( وبنفس الزماف والمكاف وتكوف الجمسة قانونية بحضور ثمث األعضاء عمى األ 48)  
 في حالة تغيبو يرفع المجمس كتابًا إلى الجمعية العمومية لمنظر في أمره. -5
يقػػـو أمػػيف السػػر بتوزيػػع قػػرارات المجمػػس فػػي الجمسػػة السػػابقة وجػػدوؿ أعمػػاؿ الجمسػػة القادمػػة عمػػى األعضػػاء قبػػؿ  -6

 ساعة( عمى األقؿ. 24االجتماع بأربع وعشريف ساعة )
 دوؿ األعماؿ إال بموافقة أغمبية الحاضريف.ال يجوز مناقشة موضوعات غير واردة في ج -7
ترسؿ المواضيع المراد طرحيا في الجمسة مف أعضاء المجمس إلى أميف السر قبؿ ثالثة أياـ عمى األقؿ مػف موعػد  -8

 الجمسة.
 يحدد سقؼ زمني لمجمسة يتقيد بو الحضور لمناقشة المواضيع المطروحة. -9

جػدوؿ األعمػاؿ يػتـ ترحيميػا إلػى الجمسػة الالحقػة مػا لػـ تحػدد  إذا لـ يتـ مناقشة جميع المواضػيع المطروحػة فػي -11
 جمسة طارئة باألغمبية المطمقة لمحضور.

 يرفع الرئيس بموافقة األغمبية الجمسة أو يؤجميا موعد الحؽ. -11
عنػػد طػػرح الموضػػوع لمنقػػاش يسػػجؿ أمػػيف السػػر أسػػماء األعضػػاء الػػراغبيف فػػي الحػػديث حػػوؿ الموضػػوع ، ويبػػدأ  -12

يات األسماء بالترتيب ، وعمى العضو االلتػزاـ بػالزمف الػذي يحػدده رئػيس الجمسػة وبالتسػاوي لكػؿ النقاش حسب أولو 
 األعضاء.

 يحؽ لمف يطمب الحديث وبعد االنتياء مف األسماء المدونة أف يتحدث لنصؼ المدة. -13
 ال يحؽ لمعضو أف يتحدث مرتيف حوؿ الموضوع الواحد إال بموافقة األغمبية. -14
 النقاش في نقاط محددة يتفؽ عمييا األغمبية.يجمؿ رئيس الجمسة  -15
 تصدر قرارات المجمس باألغمبية المطمقة لألعضاء الحاضريف وذلؾ في غير الحاالت التي يشترط فييا أغمبية خاصة. -16
 إذا تساوى عدد األصوات يرجح الجانب الذي فيو رئيس المجمس أو مف يقـو مقامو. -17
 قرارات.يقوـ أميف السر بتدويف محضر الجمسات وال -18
 بعد أخذ أي قرار ال يجوز إعادة طرح الموضوع لممناقشة إال بموافقة ثمثي الحضور. -19
 تكوف الدعوة لالجتماعات الطارئة مف رئيس المجمس أو بطمب ثمث أعضاء المجمس . -21
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 ( نظام الكالم:7مادة )
 يسري ىذا النظاـ عمى جميع جمسات ىيئات المركز ولجانو. -1
الجمسػػة إال بعػػد أف يطمػػب الكػػالـ ويػػأذف لػػو الػػرئيس ، ولػػيس لمػػرئيس أف يػػرفض اإلذف  ال يجػػوز ألحػػد أف يػػتكمـ فػػي -2

 بالكالـ لغير سبب تقتضيو أحكاـ ىذا النظاـ ، وعند الخالؼ عمى ذلؾ يؤخذ رأي الحضور ويصدر قراراتو باألغمبية.
 يقيد أميف السر طمبات الكالـ حسب ترتيب تقديميا. -3
مرتيف في ذات الموضوع إال بموافقة األغمبية. ويجوز لػرئيس الجمسػة أف يسػمح  ال يجوز لمعضو أف يتكمـ أكثر مف -4

 لذوي العالقة بالكالـ في المواضيع التي تتعمؽ باختصاصاتيـ.
يأذف الرئيس بالكالـ لطالبيو حسب الترتيب وعند تشعب اآلراء يكوف الكالـ ألحد المؤيديف ثػـ ألحػد طػالبي التعػديؿ  -5

 ، ثـ ألحد المعارضيف.
 ذف دائمًا بالكالـ في الحاالت التالية:يؤ  -6

 توجيو النظر إلى مراعاة أحكاـ النظاـ األساسي والالئحة الداخمية.          - أ
 الرد عمى قوؿ أو ادعاء يمس شخص طالب الكالـ لمرة واحدة. - ب
 طمب التأجيؿ أو وقؼ المناقشة ألسباب جوىرية يتـ ذكرىا.       -جػ
 تصحيح واقعة مدعي بيا. - د
 إرجاء النظر في الموضوع المطروح لمبحث إلى ما بعد الفصؿ في موضوع آخر.       -ىػ

حؽ األولية في الكالـ ألصحاب الحاالت السابقة إلى أف يصػدر فييػا قػرار. وعمػى رئػيس الجمسػة أف يوقػؼ النقػاش  -7
 في الموضوع األصمي.

 ال يحؽ لمعضو أف يطمب أكثر مف ثالث نقاط نظاـ. -8
 جاوز خمس دقائؽ إلبداء رأيو في الموضوع المطروح.يمنح المتكمـ مدة ال تت -9

 ال يجوز مقاطعة المتكمـ وال إبداء أي مالحظة إليو ولمرئيس وحده ىذا الحؽ مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة. -11
ال يجوز لممتحدث أف يكرر أقوالو أو أقواؿ غيره أو يخرج عف الموضوع المطروح لمبحث ، ولمػرئيس وحػده لفػت  -11

 ث بذلؾ.نظر المتحد
 ال يجوز لممتكمـ أف يستخدـ عبارات غير الئقة وال أف يأتي أمرًا مخاًل بالنظاـ. -12
لمرئيس إذا خالؼ المتكمـ أحكاـ المادة السابقة أف يناديو باسمو ويمفت نظره وينبيو إلى المحافظة عمى النظاـ ، ولػو إذا اقتضػى األمػر  -13

قراره أخذ الرئيس رأي الحضور في ذلؾ ، ويكوف قرارىـ باتخاذ أحد اإلجراءات  منعو االستمرار في الكالـ ، فإذا اعترض العضو عمى
 التالية:

 منعو مف الكالـ بقية الجمسة. -أ       
 إخراجو مف قاعة االجتماع وحرمانو مف االشتراؾ في بقية أعماؿ الجمسة ما عدا االنتخابات.-ب
 حرمانو مف االشتراؾ في اجتماع إضافي. -جػ

 ؿ العضو لمقرار فممرئيس أف يتخذ مف الوسائؿ ما يكفؿ تنفيذ ىذا القرار ولو أف يوقؼ الجمسة أو يرفيا.إذا لـ يتمث -14
ذا اسػػتمر اإلخػػالؿ  -15 فػي حالػػة اإلخػػالؿ بالنظػػاـ ولػػـ يػػتمكف الػػرئيس مػػف إعادتػػو فمػػو أف يوقػػؼ الجمسػػة لمػػدة ال تزيػػد عمػػى نصػػؼ سػػاعة وا 

 وعدًا لجمسة قادمة.بالنظاـ بعد إعادة الجمسة أجميا الرئيس وأعمف م
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 النظام االنتخابي
 

 -* انتخاب مجمس إدارة المركز :

 ( 8مادة: )- 
 تشكؿ الييئة التأسيسية لجنة انتخابات مركزية تشرؼ عمى االنتخابات. -
 تشكؿ الييئة التأسيسية لجنة اعتراضات مركزية الستقباؿ الطعونات في االنتخابات والبت فييا. -

 ( 9مادة: )- 
نتخابيػػة مواعيػػد العمميػػة االنتخابيػػة، وال يجػػوز تػػأخير االنتخابػػات إال بقػػرار مػػف الييئػػة التأسيسػػية تحػػدد المجنػػة اال

 وألسباب جوىرية.

 ( 11مادة: )- 
يعمػف رئػػيس الييئػة التأسيسػػية عػف بػػدء العمميػة االنتخابيػػة وحػػؿ جميػع ىيئػػات المركػز واعتبارىػػا تعمػؿ بصػػورة مؤقتػػة  -

 ة.)انتقالية( لحيف انتخاب ىيئات جديد
عمػػى الييئػػة التأسيسػػية تزويػػد المجنػػة االنتخابيػػة بكشػػوفات كاممػػة مصػػدقة مػػف الييئػػة بأسػػماء جميػػع أعضػػاء المركػػز  -

 الذيف يحؽ ليـ االنتخاب والترشيح.
 يطمب رئيس الييئة التأسيسية مف رئيس المجنة االنتخابية الشروع بإجراء العممية االنتخابية. -

 ( 11مادة: ) 
 لمجنة المقرة مف الييئة التأسيسية.يشرؼ عمى االنتخابات ا -

 ويجب أف يكوف عضو لجنة اعتراضات موجودًا أثناء االنتخابات لتقؿ االعتراضات لمجنة لمبت فييا.
تنشػػر لجنػػة االنتخابػػات الكشػػوؼ عمػػى لوحػػة المركػػز لمػػدة ثالثػػة أيػػاـ لتقػػديـ أي اعتػػراض وال يحػػؽ ذلػػؾ بعػػد انتيػػاء  -

 األياـ الثالثة.
 النتخاب مجمس اإلدارة .يفتح باب الترشيح  -
 يعمف رئيس لجنة االنتخابات عف فتح باب الترشيح لكؿ منصب عمى حدة بورقة خاصة. -
 يجوز الترشيح بطمب خطي أو بتزكية ما ال يقؿ عف اثنيف مف الييئة التأسيسية . -
 تسجؿ أسماء المرشحيف عمى لوحة مرئية لجميع أعضاء الجمعية العمومية . -
 مى المرشحيف خالؿ فترة الترشيح.يفتح مجاؿ االعتراض ع -

 ( 12مادة: )- 
 في حالة ترشيح عدد مساو لمعدد المطموب يفوز المرشحوف بالتزكية. -
في حالة ترشيح عدد أقؿ مف العدد المطموب في أي مرحمة يفتح باب الترشػيح مػف جديػد لمػف يرغػب أو عػف طريػؽ  -

 التزكية .
 ية العمومية إلى صندوؽ االقتراع النتخاب أعضاء مجمس اإلدارة .في الموعد المحدد لالنتخابات يتوجو أعضاء الجمع -
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 ( 13مادة: )- 
االنتخػػػاب شخصػػػي ويجػػػب التأكػػػد مػػػف ىويػػػة المقتػػػرع وال يجػػػوز بالنيابػػػة أو الوكالػػػة فػػػي االنتخابػػػات إال فػػػي حػػػاالت  -

 استثنائية تحددىا المجنة المركزية لالنتخابات.
 ية وتكوف عممية االقتراع بتالوة أسماء األعضاء الناخبيف بالترتيب.تتـ العممية االنتخابية سرًا بورقة انتخاب -
 -ويشترط في الورقة االنتخابية التالي : -

 أف يحدد فييا أسماء المرشحيف بوضوح وحسب الترتيب األبجدي. -
 ( أماـ العضو المراد انتخابو.تحدد عالمة محددة ) -
 إضافة أي شروط أخرى تراىا المجنة لالنتخابات. -

 -الورقة االنتخابية في الحاالت التالية :وتمغى  -
 وجود أي كشط أو شطب ممحوظ. (1
 اختيار أكثر مف العدد المطموب انتخابو. (2
 شروط أخرى تراىا المجنة االنتخابية.  (3

 يتـ فرز األصوات عمنًا ثـ تعمف النتيجة والفائز ىو الحاصؿ عمى أعمى األصوات. -
 لقرعة بينيـ.إذا تساوت أصوات مرشحيف أو أكثر يتـ إجراء ا -
 يفتح المجاؿ لالعتراض خالؿ ربع ساعة مف ظيور النتيجة وتبت فييا المجنة االنتخابية. -
 يجيز تقرير كامؿ عف العممية االنتخابية. -
 تتوزع مناصب مجمس اإلدارة في االجتماع األوؿ لألعضاء الفائزيف حسب التالي : -
 الرئيس. ( أ

 نائب الرئيس. ( ب
 أميف السر. ( ت
 أميف الصندوؽ. ( ث
 أعضاء الييئة اإلدارية.باقي  ( ج

 ( 14مادة: )- 
سػاعة فقػط فػي جميػع مراحػؿ العمميػة االنتخابيػة وقرارىػا بػات ونيػائي 24تبت لجنة االعتراضات فػي أي اعتػراض خػالؿ 

 وغير قابؿ لمطعف.
 ( 15مادة: )- 

رئيس الييئػة اإلداريػة الجديػد إلعالنيػا يعتمد لجنة االنتخابات المركزية والييئة التأسيسية لممركز نتػائج االنتخابػات النيائيػة وتسػمـ لػ
 رسميًا.

 واهلل الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
 
 


