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 تٓؿٝذٟيااملدٜز  املض٢ُ ايٛظٝؿٞ

 ر٥ٝط جمًط اإلدار٠ ايتبع١ٝ االدار١ٜ 

  ٚتعٜٛطات٘ آي١ٝ تعٝني املدٜز ايتٓؿٝذٟ  ٚعؤْٚ٘ ايٛظٝؿ١ٝ : 

 أٚال : َٗاّ املدٜز ايتٓؿٝذٟ :

 ٜتٛىل املدٜز ايتٓؿٝذٟ األعُاٍ اإلدار١ٜ ناؾ١ َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اخلصٛص:

رصمممِ  امممط اجلُعٝممم١ ٚؾمممل َضمممتٜٛاتٗا اْاالقممما َمممٔ ايضٝاصممم١ ايعاَممم١ ٚأٖمممداؾٗا َٚتابعممم١ تٓؿٝمممذٙ بعمممد        

 اعتُادٖا.

رصِ أصط َٚعماٜرل وٛنُم١ اجلُعٝم١ ال تتعمارض َما أسهماّ ايٓعماّ ٚايال٥شم١ ايتٓؿٝذٜم١ ٖٚمذٙ ايال٥شم١            

 ٚاإلعزاف ع٢ً تٓؿٝذٖا َٚزاقب١ َد٣ ؾاعًٝتٗا بعد اعتُادٖا.

إعمممداد ايًمممٛا٥ا اإلدزا٥ٝممم١ ٚايتٓعُٝٝممم١ ايالسَممم١ ايممم  تطمممُٔ قٝممماّ اجلُعٝممم١ ب عُا ممما ٚ كٝمممل أٖمممداؾٗا    

 َٚتابع١ تٓؿٝذٖا بعد اعتُادٖا.

 تٓؿٝذ أْع١ُ اجلُع١ٝ ٚيٛا٥شٗا ٚقزاراتٗا ٚتعًُٝاتٗا ٚتعُُٝٗا.

 ١ٝ َٔ ايدلاَر ٚاملغزٚعات ٚاملٛارد ٚايتذٗٝشات ايالس١َ.تٛؾرل استٝادات اجلُع

 اقذلاح قٛاعد اصتجُار ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ اجلُع١ٝ ٚآيٝات تؿعًٝٗا.

رصممِ ٚتٓؿٝممذ اخلاممط ٚايممدلاَر ايتاٜٛزٜمم١ ٚايتدرٜبٝمم١ ايمم  تممٓعهط عًمم٢  ضممني أدا٤ َٓضممٛبٞ اجلُعٝمم١  

 ٚتاٜٛزٖا.

    ٔ َمٔ  مدَات اجلُعٝم١ ٚتطمُٔ تكمدِٜ ايعٓاٜم١ ايالسَم١         رصِ صٝاص١ َهتٛب١ تمٓعِ ايعالقم١ َما املضمتؿٝدٜ

  ِ ٚاإلعالٕ عٓٗا بعد اعتُادٖا.

تشٜٚمممد ايمممٛسر٠ بايبٝاْمممات ٚاملعًَٛمممات عمممٔ اجلُعٝممم١ ٚؾمممل ايُٓمممالز املعتُمممد٠ َمممٔ ايمممٛسار٠ ٚايتعمممإٚ   إعمممداد   

ٝم١ بصمؿ١   ايتكارٜز ايتتبع١ٝ ٚايضم١ٜٛٓ بعمد عزضمٗا عًم٢ جمًمط اإلدار٠ ٚاعتُادٖما ٚ مدٜح بٝاْمات اجلُع        

 دٚر١ٜ.

ايزؾمما بذلعممٝا أزلمما٤ نبممار املممٛظؿني   اجلُعٝمم١ عًممط اإلدار٠ َمما  دٜممد هممالسٝاتِٗ َٚضممؤٚيٝاتِٗ    

 يالعتُاد.

 االرتكا٤ خبدَات اجلُع١ٝ.  



 

 
 4الصفحة 

 

 راض ــــدينة ألمـــمـة الـيـعـمـج
 الخيرية الدم الوراثية

 مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية 
 0541( لعام 655)بالرقم 

 

AlMadinah Hereditary Blood 
Disorders Charity Society  

 

Reg. at Ministry of Social Affaires  
No. (544) on 1430 

 

َتابع١ صرل أعُاٍ اجلُع١ٝ ٚٚضا املؤعزات يكٝماظ األدا٤ ٚاالدمماسات ؾٝٗما عًم٢ َضمت٣ٛ اخلامط ٚاملمٛارد        

 األٖداف َٚعاجل١ املغهالت ٚإجياد اوًٍٛ  ا.ٚايتشكل َٔ اجتاٖٗا ذمٛ 

َغارنت٘   إعداد ايتكارٜز املايٝم١ َٚغمزٚع املٛاسْم١ ايتكدٜزٜم١ يًذُعٝم١  ٚؾكما يًُعماٜرل املعتمدل٠  ٗٝمدا           

 العتُادٖا.

 إعداد ايتكِٜٛ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني   اجلُع١ٝ ٚرؾع٘ العتُادٙ .

 ٌ   اجلُع١ٝ .إهدار ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات اخلاه١ بضرل ايعُ

تٛيٞ أَا١ْ جمًط اإلدار٠ ٚإعداد ددٍٚ أعُاٍ ادتُاعات٘ ٚنتاب١ حماضز اجلًضمات ٚايعُمٌ عًم٢ تٓؿٝمذ     

 ايكزارات ايصادر٠ عٓ٘ .

 اإلعزاف ع٢ً األْغا١ ٚاملٓاصبات اي  تكّٛ بٗا اجلُع١ٝ ناؾ١ ٚتكدِٜ تكارٜز عٓٗا  . -

ا اإلدممماسات ٚاملعٛقمممات ٚصممبٌ عالدٗممما ٚتكمممد ٗا   إعممداد ايتكمممارٜز ايدٚرٜمم١ ألعُممماٍ اجلُعٝمم١ ناؾممم١ تٛضممم   

 . عًط اإلدار٠ العتُادٖا

 أٟ َٗاّ أ ز٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ جمًط اإلدار٠   جماٍ ا تصاه٘ . 

 

 

 ثاْٝا : يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ   صبٌٝ إدماس املٗاّ املٓاط١ ب٘ ايصالسٝات اآلت١ٝ : 

سطممٛر َٓاصممبات أٚ يكمما٤ات أٚ سٜممارات اٚ دٚرات أٚ    اْتممدام َٓضممٛبٞ اجلُعٝمم١ إلْٗمما٤ أعُمماٍ  اهمم١ بٗمما أٚ       

غرلٖا ٚسضب َا تكتطٝ٘ َصًش١ ايعٌُ ٚمبا ال ٜتذماٚس عمٗزا   ايضم١ٓ عًم٢ أال تشٜمد األٜماّ املتصم١ً عمٔ         

 عغز٠ أٜاّ .

َتابع١ قزارات تعمٝني املمٛارد ايبغمز١ٜ ايالسَم١ باجلُعٝم١ ٚإعمداد عكمٛدِٖ َٚتابعم١ أعُما ِ ٚايزؾما عًمط            

 ٛقٝا ايعكٛد ٚإيػا٥ٗا ٚقبٍٛ االصتكاالت يالعتُاد .اإلدار٠ بت

 اعتُاد تكارٜز األدا٤ .

 يًُدٜز تهًٝـ املٛظؿني يتٓؿٝذ مجٝا ايدلاَر ٚاألْغا١ ع٢ً َضت٣ٛ اجلُع١ٝ ٚؾل اخلاط املعتُد٠ .

 اعتُاد إداسات َٓضٛبٞ اجلُع١ٝ ناؾ١ بعد َٛاؾك١ جمًط اإلدار٠ .

 صالسٝات املُٓٛس١ ي٘ .تؿٜٛض هالسٝات رؤصا٤ األقضاّ ٚؾل اي

 تابٝل َٛاد ال٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ باجلُع١ٝ املعتُد٠ َٔ جمًط اإلدار٠.
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 ثايجا : عالقات ايعٌُ :

 َعا١ًَ املدٜز بغهٌ ال٥ل َٔ قبٌ جمًط إدار٠ اجلُع١ٝ . 

(  2إعاا٤ املدٜز ايٛقت ايها  ايالسّ ملُارص١  سكٛق٘ دٕٚ املضاظ ب دزٙ ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ ايؿكز٠ ) 

 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ .  61َٔ املاد٠ 

 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ .  62 هني املدٜز َٔ أدا٤ عًُ٘   ايٛقت احملدد ٚؾل َا دا٤   املاد٠ 

جيممب عًمم٢ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ تٓؿٝممذ ناؾمم١ ايتعًُٝممات ٚاألٚاَممز ايصممادر٠ َممٔ رؤصمما٥٘ عًمم٢ ايٛدمم٘              

ٓعممماّ أٚ ايعكمممد أٚ اآلدام ايعاَممم١ أٚ ٜعزضممم٘ األنُمممٌ َممما يف ٜهمممٔ   ٖمممذٙ ايتعًُٝمممات َممما خيمممايـ اي 

 يًخاز.  

جيمممب عًممم٢ املمممدٜز ايتٓؿٝمممذٟ إسمممذلاّ ْعمممِ َٚٛاعٝمممد ايعُمممٌ ٜٚكصمممد بمممذيو احملاؾعممم١ عًممم٢ ْعمممِ  

 َٚٛاعٝد ايعٌُ اواي١ٝ ٚاملضتكب١ًٝ.  

جيب ع٢ً املدٜز ايتٓؿٝذٟ احملاؾعم١ عًم٢ أَمٛاٍ ٚكتًهمات اجلُعٝم١ ٚسكٛقٗما يمد٣ ايػمرل ٚ اهم١          

 ١ُ إيٝ٘ ٚاي  ٜضتخدَٗا   عًُ٘.  تًو املضً

 ال جيٛس يًُدٜز اجلُا بني ايعٌُ باجلُع١ٝ ٚأٟ عٌُ أ ز إال ب لٕ نتابٞ َٔ هاسب ايصالس١ٝ.  

ٜتعني ع٢ً املدٜز ايتٓؿٝذٟ احملاؾع١ عًم٢ أصمزار ايعُمٌ ٚعًم٢ املعًَٛمات ايم  قمد تصمٌ إيٝم٘  همِ           

  ْٗا اإلضزار مبصاحل اجلُع١ٝ . ٚظٝؿت٘ ست٢ بعد تزن٘ اخلد١َ، ٚ اه١ تًو اي  َٔ ع

 ع٢ً املدٜز أال ٜضتػٌ ٚظٝؿت٘ أٚ عالقات٘    كٝل أ١ٜ َهاصب عخص١ٝ َاد١ٜ ناْت أّ َع١ٜٛٓ. 

 

 رابعا : ايغزٚط اي  جيب إٔ تتٛؾز   ايتكدّ يغػٌ ٚظٝؿ١ املدٜز ايتٓؿٝذٟ: 

 إٔ ٜهٕٛ صعٛدٟ اجلٓض١ٝ .

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعتدل٠ عزعا .

 ( ص١ٓ . 25ٜكٌ عُزٙ عٔ  )أال 

 ( صٓٛات   ايعٌُ اإلدارٟ . 3إٔ  تًو  دل ٠ ال تكٌ عٔ  ) 

 أال تكٌ عٗادت٘ عٔ دبًّٛ .

 إٔ ٜهٕٛ َتؿزغًا إلدار٠ اجلُع١ٝ بعد تزعٝش٘.
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  اَضا : آي١ٝ تٛظٝـ املدٜز ايتٓؿٝذٟ: 

تغهٌٝ جل١ٓ إعمداد َعماٜرل ا تٝمار ٚتزعمٝا َمدٜز اجلُعٝم١ بز٥اصم١ ر٥مٝط جمًمط اإلدار٠ أٚ األَمني           

 َٔ أعطا٤ جمًط اإلدار٠ ٚاالصتعا١ْ ب ٌٖ اال تصاص.  3ايعاّ ٚعط١ٜٛ 

اإلعممالٕ عممدل ٚصمما٥ٌ ايتٛاهممٌ االدتُمماعٞ اخلاهمم١ باجلُعٝمم١  َٚٛقمما اجلُعٝمم١  االيهذلْٚممٞ َمما           

 ٛظٝؿ١. إٜطاح ايغزٚط ٚاملشاٜا يً

  دٜد ؾذل٠ اإلعالٕ سًَٓٝا. 

اصممتكباٍ طًبممات ايتكممدّ يٛظٝؿمم١ املممدٜز َزؾكممًا بٗمما ايضممرل ايذاتٝمم١ يًُتكممدَني ٚهممٛر عممٔ املممؤٖالت    

ايعًُٝممم١ ٚايغمممٗادات املٗٓٝممم١ ٚعمممٗادات اخلمممدل٠ ٚايٛثممما٥ل املعمممشس٠ يًُٗمممارات ٚايكمممدرات ايكٝادٜممم١ عمممدل  

 اال ٌٝ ؾكط . 

 ْٚٞ ٜؿٝد ٚهٍٛ طًب٘.ُٜزصٌ ملكدّ اياًب إععار ايهذل

  دٜد َٛعد املكاب١ً ٚإدزا٤ اال تبارات املك١ٓٓ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ املغه١ً. 

 ؾزس ايٓتا٥ر ٚإعالْٗا.

 اعتُاد تزعٝش٘ بكزار إدارٟ َٔ جمًط إدار٠ اجلُع١ٝ.  

 رؾا َصٛغات تزعٝش٘ يًٛسار٠ يًُٛاؾك١ سضب ايٓعاّ.   

 سصٛي٘ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛسار٠ ع٢ً ايتعٝني . تضذٌٝ املدٜز   ْعاّ ايت َٝٓات االدتُاع١ٝ بعد

خيطمما املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  يؿممذل٠ ا تبممار َممدتٗا ثالثمم١ أعممٗز ٚال  تضممب َٓٗمما ؾممذلات اإلدمماسات ؾُٝمما عممدا        

إداسات األعٝاد أٚ أٟ غٝام آ ز باصتجٓا٤ أٜاّ ايزاس١ األصمبٛع١ٝ إلا ٚقعمت  مالٍ ؾمذل٠ اال تبمار ٚتبمدأ َمد٠        

يعُممٌ ايؿعًٝمم١ ؾمميلا يف ٜجبممت هممالس١ٝ املٛظممـ أثٓمما٤ ٖممذٙ املممد٠ جيممٛس إْٗمما٤       اال تبممار َممٔ تممارٜر َباعممز٠ ا  

( َٔ ْعماّ ايعُمٌ   54.53 دَت٘  ال ا َٔ داْب اجلُع١ٝ دٕٚ أٟ تعٜٛض أٚ َهاؾ ٠   ْاام سهِ املاد٠ )

 ايضعٛدٟ ٚعٓد ثبٛت هالسٝت٘ يًعٌُ  تضب ؾذل٠ ايتذزب١ ضُٔ َد٠ اخلد١َ   اجلُع١ٝ.  
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  :  دٜد ايتعٜٛطات املاي١ٝ يًُدٜز  

 أٚال : األدٛر :

جيب دؾا أدز املدٜز ايتٓؿٝمذٟ  ٚنمٌ َبًمؼ َضمتشل يم٘ بايعًُم١ ايضمعٛد١ٜ طبكمًا يوسهماّ ايمٛارد٠ باملماد٠             

 تضعني َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ . 

ُٜصزف   ْٗا١ٜ نٌ    عٗز َٝالدٟ  ٜضتشل املدٜز ايتٓؿٝذٟ راتب٘ إعتبارًا َٔ تارٜر َباعزت٘ ايعٌُ ؾعاًل ٚ

إلا تضبب  املدٜز ايتٓؿٝذٟ    ؾكد أٚ إتالف أٚ تدَرل آالت  تًهٗا اجلُع١ٝ أٚ ٖٞ   عٗدت٘ ٚنمإ ليمو   

ْتٝذ١ خلا  ايػرل أٚ ْاعم٦ًا عمٔ قم٠ٛ    ْاع٦ًا عٔ  ا  َٓ٘ أٚ خمايؿت٘ تعًُٝات هاسب ايصالس١ٝ ٚيف ٜهٔ 

 ايتضعني َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ  قاٖز٠ ، داس يًذُع١ٝ إٔ تكتاا َٔ أدزٙ ٚؾل َا دا٤ باملاد٠ ايٛاسد٠ ٚ

ال جيممٛس سضممِ أٟ َبًممؼ َممٔ أدممٛر  املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  يكمما٤ سكممٛم  اهمم١ دٕٚ َٛاؾكمم١  اٝمم١ َٓمم٘ ، إال         

 ضعني َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ .  اواالت ايٛارد٠ باملاد٠ ايجا١ْٝ ٚايت

إٔ تشٜد ْضب١ املبايؼ احملض١َٛ ع٢ً ْصـ أدمز  املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ  املضمتشل      –  مجٝا األسٛاٍ  –ال جيٛس 

، َا يف ٜجبمت يمد٣ ٦ٖٝم١ تضم١ٜٛ اخلالؾمات ايعُايٝم١ إَهمإ ايشٜماد٠   اوضمِ عًم٢ تًمو ايٓضمب١ ، أٚ ٜجبمت              

ُٜعاممم٢ املمممدٜز     يمممدٜٗا سادممم١ املمممدٜز ايتٓؿٝمممذٟ إىل أنجمممز    َمممٔ ْصمممـ أدمممزٙ ، ٚ  ٖمممذٙ اوايممم١ األ مممرل٠ ال 

 ايتٓؿٝذٟ  أنجز َٔ ثالث١ أرباع أدزٙ َُٗا نإ األَز    

(َممٔ ْعمماّ  97.96.95.94ُٜزاعمم٢ عٓممد اقتامماع دممش٤ َممٔ أدممز املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  باجلُعٝمم١ َمما دمما٤ بمماملٛاد )      

 ايعٌُ ايضعٛدٟ.

 

 ثاْٝا : ايزٚاتب :

 ( رٜاٍ .   6300ٌٖ ايبهايٛرٜٛظ ) ايزاتب األصاصٞ واًَٞ َؤ

  سايمم١ تعممٝني َممدٜز مبؤٖممٌ اقممٌ َممٔ املؤٖممٌ املاًممٛم يًٛظٝؿمم١ )بهممايٛرٜٛظ( ؾيْمم٘ ٜضممتشل خمصصممات        

( نابٝعمم١ عُممٌ  ستمم٢ ٜتممٛؾز املؤٖممٌ املاًممٛم ، ٚ  ٖممذٙ اوايمم١ ٜممتِ     1ٚبممدالت ٚظٝؿمم١ املممدٜز   ايؿكممز٠ )  

 اعتُاد ليو َٔ جمًط اإلدار٠ .

ز املعني مبؤٌٖ اقٌ َمٔ املؤٖمٌ املاًمٛم يًٛظٝؿم١ عًم٢ َؤٖمٌ )بهمايٛرٜٛظ( ٖٚمٛ عًم٢            ساي١ سصٍٛ املدٜ

 رأظ ايعٌُ ؾيْ٘ ال تتػرل خمصصات ايٛظٝؿ١ ي٘ ٜٚتِ تكِٝٝ صٓني  دَت٘ عٔ طزٜل جمًط اإلدار٠.
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 ثايجا : ايعال٠ٚ : 

 َط٢ ص١ٓ ع٢ً تعٝٝٓ٘.( رٜاٍ ٜٚغذلط ملٓا ايعال٠ٚ إٔ ٜهٕٛ قد أ 400ٜضتشل املدٜز عال٠ٚ ص١ٜٛٓ بك١ُٝ ) 

 

 رابعا : ايبمممممدالت :  

 ( رٜاٍ . 300ٜصزف يًُدٜز بدٍ ْكٌ عٗزٟ مببًؼ ) 

%( يوعمشم   ايعماّ َما يف    10%( يًُتمشٚز ْٚضمب١ )  25 ٓا املمدٜز بمدٍ صمهٔ  مد أعًم٢ ثالثم١ أعمٗز ْضمب١ )        

 ٜٛؾز ي٘ ايضهٔ ٜٚصزف ع٢ً أصاظ قضط عٗزٟ َا ايزاتب .

 

 : االْتدام اَضا : بدٍ 

% َمٔ راتبم٘   5رٜماٍ عمٔ ايٝمّٛ ايٛاسمد أٚ      250ُٜصزف  يًُمدٜز ايتٓؿٝمذٟ املٓتمدم دا مٌ املًُهم١ بمدٍ اْتمدام         

 األصاصٞ ايغٗزٟ أُٜٗا أقٌ . 

رٜماٍ عمٔ ايٝمّٛ ايٛاسمد      500ُٜصزف  يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ املٓتدم  ارز املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ بدٍ اْتمدام  

 ُٜٗا أقٌ . % َٔ راتب٘ األصاصٞ ايغٗزٟ أ10أٚ 

 نِ َٔ املد١ٜٓ اي  تكا   ْااقٗا اجلُع١ٝ.    150جيب أال تكٌ َضاؾ١ االْتدام عٔ 

 ُُٜٓا  يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ امُلٓتدم تذنز٠ صؿز لٖابًا ٚإٜابًا ع٢ً ايدرد١ ايضٝاس١ٝ. 

عٓممد عممدّ تممٛؾز رسًمم١ دٜٛمم١ أٚ َاممار باملدٜٓمم١ املٓتممدم إيٝٗمما املممدٜز ٚدممب تعٜٛطمم٘ عممٔ تهممايٝـ ايٓكممٌ مبمما       

 ُٜعادٍ ق١ُٝ أقزم َاار يًُد١ٜٓ امُلٓتدم إيٝٗا . 

 جيب ع٢ً املدٜز عٓد ُاْتداب٘ تعب١٦ منٛلز االْتدام املعٍُٛ ب٘ يد٣ اجلُع١ٝ . 

 صادصا : املهاؾ٦ات :

أصاظ تكمدٜز جمًمط اإلدار٠ يٓغماط املمدٜز ٚدمدٙ َٚٛاظبتم٘ ٚدردم١ إتكاْم٘ يًعُمٌ           ٜهٕٛ َٓا املهاؾآت ع٢ً

 .املٓٛط ب٘ ٚإْتاد٘ ٚتؿاْٝ٘   ايعٌُ ٚليو بٓا٤ ع٢ً تٛه١ٝ ر٥ٝط اعًط أٚ ْا٥ب٘
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 صابعا : ايتدرٜب ٚايت ٌٖٝ :

 تٗدف صٝاص١ ايتدرٜب   اجلُع١ٝ بصؿ٘ عا١َ إىل َا ًٜٞ: 
 

أ م رؾا َضمت٣ٛ األدا٤ يمد٣ املمدٜز إىل دردم١  هٓم٘ َمٔ أدا٤ ٚادبمات ايعُمٌ عًم٢ أؾطمٌ ٚدم٘ ٚرؾما نؿا٤تم٘               

 ايٛظٝؿ١ٝ. 

 م م ت١٦ٝٗ املدٜز ألتباع أصًٛم ددٜد   ايعٌُ أٚ اصتعُاٍ آالت سدٜج١. 

 . ز م َٓصب املدٜز حيتاز عػً٘ إىل إعداد ٚ تدرٜب  اص

   اجلُع١ٝ.    د م  ضني ٚتاٜٛز ايب١٦ٝ اإلدار١ٜ 

 ٖم م تٛطني ايتدرٜب   املؤصض١ َٔ  الٍ ت ٌٖٝ املدٜز.

 

ًٜتممشّ املممدٜز إٔ ٜعُممٌ يممد٣ اجلُعٝمم١ ؾممذل٠ تعممادٍ ؾممذل٠ ايتممدرٜب أٚ االيتممشاّ بممزد ناؾمم١ َمما هممزف عًٝمم٘               

ٚأْؿكتمم٘ اجلُعٝمم١ عًمم٢ تدرٜبمم٘  ممالٍ ؾممذل٠ ايتممدرٜب عممٔ املممد٠ ايمم  يف ٜكطممٗا بايعُممٌ   اجلُعٝمم١ مبمما ال    

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ    48ض ٚأسهاّ املاد٠ ) ٜتعار

ٜعتممدل ايتممدرٜب بايٓضممب١ يًُممدٜز َممٔ ٚادبممات ايعُممٌ صممٛا٤ دا ممٌ أٚ  ممارز أٚقممات ايممدٚاّ ايززلممٞ  ٜٚهممٕٛ        

 ليو ضُٔ إطار اخلا١ املزص١َٛ َٔ قبٌ هاسب ايصالس١ٝ باجلُع١ٝ   

خصصمم١ أٚ عممٔ طزٜممل ايعُممٌ بكصممد ٜهمٕٛ ايتممدرٜب يًُممدٜز عممٔ طزٜممل سطممٛر دٚرات تدرٜبٝم١ أٚ ْممدٚات َت  

 انتضام اخلدل٠  ٝح ٜهٕٛ ايتدرٜب   أسد األدٗش٠ املؤ١ًٖ صٛا٤   دا ٌ املًُه١ أٚ  اردٗا.   

تغممذا اجلُعٝمم١ املممدٜز عًمم٢ ايتشصممٌٝ ايعًُممٞ ٚايتممدرٜب ٚ ؿممشٙ عًمم٢ ليممو ٚتتشُممٌ اجلُعٝمم١ مجٝمما      

 املصارٜـ ايالس١َ دا ٌ املًُه١ أٚ  اردٗا املتعًك١ بايع١ًُٝ ايتدرٜب١ٝ.  

ٜطمما جمًممط اإلدار٠ أٚ َممٔ ٜؿٛضمم٘ ايًممٛا٥ا ايدا ًٝمم١ يتممدرٜب املممٛظؿني ٚتاممٜٛز نؿمما٤تِٗ َٚصممارٜـ          

 . ٚبدالت ايتدرٜب 
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 ثآَا : صاعات ايعٌُ :

ؾُٝا ال ٜتعارض ٚأسهاّ املاد٠ ايجا١َٓ ٚايتضمعٕٛ َمٔ ْعماّ ايعُمٌ ايضمعٛدٟ تهمٕٛ أٜماّ ايعُمٌ  ضم١ أٜماّ            

(  40  األصبٛع ٜٚهٕٛ  َٜٛٞ اجلُع١ ٚايضبت أٜاّ ايزاس١ األصبٛع١ٝ ٜٚهٕٛ اود األد٢ْ يضاعات ايعُمٌ )  

 صاعات ًَٜٛٝا  الٍ عٗز رَطإ املبارى يًُضًُني .  6صاع١  ؾمٞ األصمبٛع ُتخؿمض إيم٢ 

( َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ جيٛس يصاسب ايصالس١ٝ  دٜد أٚقمات  103.102.101َا عدّ اإل الٍ باملٛاد ) 

 بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايدٚاّ ايززلٞ ٚؾل َا تكتطٝ٘ َصًش١ ايعٌُ باجلُع١ٝ . 

يززلٝمم١   سايمم١ االستٝمماز إيٝمم٘ سضممب سادمم١ ٜممتعني عًمم٢ املممدٜز إٔ حيطممز يًعُممٌ   غممرل صمماعات ايعُممٌ ا

 ايعٌُ .

جيٛس ايتهًٝـ بايعٌُ  ارز ٚقت ايدٚاّ ٚؾكما يحستٝادمات نُما جيمٛس ايتهًٝمـ بايعُمٌ   أٜماّ ايعامالت         

األصبٛع١ٝ ٚاألعٝاد ايززل١ٝ ٚليو ضُٔ اإلعتُادات   املٝشا١ْٝ ٚبٓا٤ا ع٢ً َا تتاًبم٘ َصمًش١ ايعُمٌ ،    

ايكٛاعد اخلاه١ بغزٚط ايتهًٝمـ بايعُمٌ اإلضما  ٚ دٜمد صماعات٘ ٚاألٜماّ        ٜٚطا ر٥ٝط/ ْا٥ب اجلُع١ٝ

 ايالس١َ يذيو ثِ ٜعزض ع٢ً جمًط اإلدار٠ العتُادٙ .

 صاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ:

 ٜتِ استضام صاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ نايتايٞ :

ايزاتمب ايعمادٟ يًضماعات ايم      أ(  أٜاّ ايعٌُ ايززل١ٝ  ٓا املهًؿٕٛ بايعٌُ اإلضا  أدزا إضاؾٝا ٜعمادٍ  

 . 240( تكضِٝ     1عًُٗا   اٜاّ ايعٌُ ايززل١ٝ ٚ تضب ق١ُٝ أدز ايضاع١ )ايزاتب ايغٗزٟ * 

( َمٔ ايزاتمب ايعمادٟ    1,5م(  أٜاّ اإلداسات األصبٛع١ٝ  ٓا املهًؿٕٛ بايعٌُ اإلضا  أدزا إضاؾٝا ٜعادٍ )

 . 240( تكضِٝ 1,50)ايزاتب ايغٗزٟ *  يًضاعات    اي  عًُٗا ٚ ضب ق١ُٝ أدز ايضاع١

ز(   أٜممماّ إدممماسات األعٝممماد  مممٓا املهًؿمممٕٛ بايعُمممٌ اإلضممما  أدمممزا إضممماؾٝا ٜعمممادٍ ضمممعـ ايزاتمممب ايعمممادٟ    

 . 240( تكضِٝ   2يًضاعات اي  عًُٗا ٚ تضب ق١ُٝ أدز ايضاع١ )ايزاتب ايغٗزٟ تكضِٝ  * 

 1د ايجآَم١ ٚايتضمعني ٚاألٚىل بعمد املا٥م١ ٚايؿكمز٠)      جيٛس يصاسب ايصالس١ٝ عمدّ ايتكٝمد ب سهماّ املمٛا     -6

 (َٔ املاد٠ ايزابع١ بعد املا١٥ َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ   اواالت اآلت١ٝ: 
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أعُاٍ اجلمزد ايضمٟٓٛ ، ٚإعمداد املٝشاْٝم١ ، ٚايتصمؿ١ٝ ،ٚقؿمٌ اوضمابات ٚاالصمتعداد يًبٝما ب  مإ خمؿطم١            

اّ ايم  ٜغمػٌ ؾٝٗما  املممدٜز ايتٓؿٝمذٟ عًم٢ ثالثمني َٜٛممًا         ٚاالصمتعداد يًُٛصمِ  بغمزط أال ٜشٜمد عممدد األٜم     

 ايض١ٓ . 

 إلا نإ ايعٌُ ملٓا ٚقٛع سادخ  از ، أٚ إهالح َا ْغ  عٓ٘ ، أٚ تال   ضار٠ حمكك١ ملٛاد قاب١ً يًتًـ. 

 إلا نإ ايتغػٌٝ بكصد َٛاد١ٗ ضػط عٌُ غرل عادٟ .  

 ٛزل١ٝ اي   دد بكزار َٔ جمًط اإلدار٠ . األعٝاد ٚاملٛاصِ ٚاملٓاصبات األ ز٣ ٚاألعُاٍ امل

ٚال جيٛس   مجٝا اواالت املتكد١َ إٔ تشٜد صاعات ايعٌُ ايؿعًٝم١ عًم٢ عغمز صماعات   ايٝمّٛ ، أٚ       -ٟ  

 .  صتني صاع١   األصبٛع

 

 تاصعا : اإلداسات :

       ٛ َمًا ٚتهممٕٛ اإلدمماس٠  ٜضمتشل  املممدٜز ايتٓؿٝمذٟ عممٔ نمٌ عمماّ إدماس٠ صمم١ٜٛٓ َٝالدٜم١ َممدتٗا صمت١ ٚ ثالثممٕٛ ٜ

َدؾٛع١ األدز ٚجيٛس ي٘ بعد َٛاؾك١ هاسب ايصالس١ٝ جتش٥م١ رهمٝد إداستم٘ إىل ثمالخ َمزات  مالٍ ايعماّ        

ايٛاسد  ٝح ال تكٌ َد٠ نٌ إداس٠ عٔ  ض١ أٜماّ َتصم١ً نُما جيمٛس يم٘ اوصمٍٛ عًم٢ إدماس٠ عزضم١ٝ          

      ٝ د إداستم٘ ايضم١ٜٛٓ ٚال حيمل يم٘     َتكاع١ ال تشٜد َدتٗا عٔ  ض١ أٜماّ   ايضم١ٓ عًم٢ إٔ  تضمب َمٔ رهم

 ايتُتا بيداست٘ ايض١ٜٛٓ إلا يف ٜهٌُ صت١ أعٗز َتٛاه١ً َٔ تارٜر َباعزت٘ ايعٌُ يد٣ اجلُع١ٝ  .

جيمب إٔ ٜتُتما  املممدٜز ايتٓؿٝمذٟ بيداستمم٘   صم١ٓ اصمتشكاقٗا ٚال جيممٛس ايٓمشٍٚ عٓٗمما أٚ إٔ ٜتكاضم٢ بممداًل         

   ْكدًٜا عٛضًا عٔ اوصٍٛ عًٝٗا أثٓا٤  دَت٘. 

 يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ  مبٛاؾك١ هاسب ايصالس١ٝ إٔ ٜؤدٌ إداست٘ ايض١ٜٛٓ أٚ أٜاًَا َٓٗا إىل ايض١ٓ ايتاي١ٝ . 

يصمماسب ايصممالس١ٝ سممل ت دٝممٌ إدمماس٠  املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ بعممد ْٗاٜمم١ صمم١ٓ إصممتشكاقٗا إلا اقتطممت ظممزٚف       

يت دٝمٌ ٚدمب اوصممٍٛ   ايعُمٌ ليمو ملمد٠ ال تشٜمد عًم٢ تضمعني َٜٛمًا ؾمميلا اقتطمت ظمزٚف ايعُمٌ اصمتُزار ا           

 ١ يتاي١ٝ يض١ٓ اصتشكام اإلداس٠  ع٢ً َٛاؾك١  املدٜز ايتٓؿٝذٟ نتاب١ ع٢ً أال ٜتعد٣ ايت دٌٝ ْٗا١ٜ ايضٓ

يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ اول   اوصٍٛ ع٢ً أدمز٠  عمٔ أٜماّ اإلدماس٠ املضمتشك١ إلا تمزى ايعُمٌ قبمٌ إصمتعُاي٘          

ت٘ عٓٗا نُا ٜضتشل أدز٠ اإلداس٠ عٔ أدشا٤ ايضم١ٓ   ا ٚليو بايٓضب١ إىل املد٠ اي  يف حيصٌ ع٢ً إداس

بٓضممب١ َمما قطمماٙ َٓٗمما   ايعُممٌ . ٚحيتضممب األدممز عًمم٢ أصمماظ أ ممز أدممز نممإ ٜتكاضمماٙ املممدٜز عٓممد تممزى      

 ايعٌُ.  
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 يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ اول   إداس٠ ب دز ناٌَ   األعٝاد ٚاملٓاصبات اي  حيددٖا جمًط اإلدار٠ .  

داس٠ ب دز ملد٠ ّٜٛ ٚاسد   ساي١ ٚالد٠ َٛيٛد ي٘ ٚثالث١ أٜاّ ملٓاصب١ سٚادم٘ ، أٚ  يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ اول   إ

   ساي١ ٚؾا٠ سٚد٘ أٚ أسد أهٛي٘ أٚ ؾزٚع٘ ع٢ً إٔ ُتكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يًشاالت املغار إيٝٗا . 

٢  ضم١  يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ اول   اوصٍٛ ع٢ً إداس٠ ب دز ال تكمٌ َمدتٗا عمٔ عغمز٠ أٜماّ ٚال تشٜمد عًم         

طمٛاٍ َمد٠  دَتم٘ إلا يف     عغز ًَٜٛا مبا ؾٝٗا إداس٠ عٝد االضش٢ ٚليو ألدا٤ ؾزٜط١ اور ملز٠ ٚاسد٠

ُٜغممذلط    ٖممذٙ اإلدمماس٠ إٔ ٜهممٕٛ املممدٜز قممد أَطمم٢   ايعُممٌ يممد٣ همماسب      الصممتشكامٜهممٔ أداٖمما َممٔ قبممٌ ٚ

 ايعٌُ صٓتني َتصًتني ع٢ً األقٌ

اومل   إدماس٠    باالْتضمام يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ اواهمٌ عًم٢ َٛاؾكم١ هماسب ايصمالس١ٝ إلنُماٍ دراصمت٘          

َُعماد٠  مدد َمدتٗا بعمدد أٜماّ        االَتشإب دز ناٌَ يت د١ٜ  ٕ عٔ ص١ٓ غمرل  ايؿعًٝم١ إَما إلا نمإ     االَتشما

إلَتشممإ ، ٚيصمماسب عممٔ صمم١ٓ َعمماد٠ ؾٝهممٕٛ يًُممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  اوممل   إدمماس٠ دٕٚ أدممز ألدا٤ ا   االَتشممإ

ايصممالس١ٝ إٔ ٜاًممب َمممٔ املٛظممـ تكمممدِٜ ايٛثمما٥ل املؤٜمممد٠ ياًممب اإلدمماس٠ ٚنمممذيو َمما ٜمممدٍ عًمم٢ أدا٥ممم٘         

يحَتشممإ ٚعًمم٢ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ إٔ ٜتكممدّ باًممب اإلدمماس٠ قبممٌ َٛعممدٖا خبُضمم١ عغممز َٜٛممًا عًمم٢ األقممٌ ،  

ُٜؤد اإلَتشإ َا عدّ  ُٜشزّ  َٔ أدز ٖذٙ اإلداس٠ إلا ثبت أْ٘ يف   اإل الٍ باملضا١ً٥ ايت دٜب١ٝ . ٚ

يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ ايذٟ ٜجبت َزض٘ اول   إداس٠ َزض١ٝ ب دز عٔ ايمجالثني َٜٛمًا األٚىل ٚبجالثم١ أربماع       

األدز عٔ ايضتني ًَٜٛا ايتاي١ٝ ٚدٕٚ أدز يًجالثني ًَٜٛا اي  تًٞ ليو  الٍ ايضم١ٓ ايٛاسمد٠ صمٛا٤ا ناْمت     

ُٜ  كصد بايض١ٓ ايٛاسد٠  ايض١ٓ اي  تبدأ َٔ تارٜر أٍٚ إداس٠ َزض١ٝ .  ٖذٙ اإلداس٠ َتص١ً أّ َتكاع١ ٚ

يًُممدٜز اوممل   إدمماس٠ طار٥مم١ َدؾٛعمم١ األدممز يؿممذل٠ ال تتذمماٚس  ضمم١ أٜمماّ   ايضمم١ٓ تبممدأ ببداٜمم١ ايعمماّ          

املٝالدٟ ٚتضكط مجٝعا أٚ َا تبك٢ َٓٗا بٓٗا١ٜ ايعاّ ٚليمو ْعمزا يًعمزٚف ايم  ٜكمدرٖا ايمز٥ٝط املباعمز        

ال تشٜد تًو اإلداس٠ عٔ ثالثم١ أٜماّ   املمز٠ ايٛاسمد٠ ٚعًم٢ املمدٜز تكمدِٜ َما ٜجبمت سادتم٘ إىل تًمو            ع٢ً أ

 اإلداس٠ عٓد عٛدت٘ .

جيٛس   ساالت ايطزٚر٠ قاا إداس٠ املمدٜز عًم٢ أال خيمٌ ليمو  كم٘   ت دٝمٌ األٜماّ املتبكٝم١ َمٔ إداستم٘           

 يًض١ٓ ايتاي١ٝ ؾكط.

ست٘ املٓصٛص عًٝٗا إٔ ٜعُمٌ يمد٣ هماسب عُمٌ آ مز ؾميلا ثبمت  إٔ املمدٜز         ال جيٛس يًُدٜز أثٓا٤  تع٘ بيدا

 قد  ايـ ليو ٜتِ تابٝل َا ٜٓص عًٝ٘ ْعاّ ايعٌُ بٗذا اخلصٛص .
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 ٜضتشل املٛظـ سضب َا ٜٓص عًٝ٘ ْعاّ ايعٌُ إداس٠ َزضٝ٘ ع٢ً ايٛد٘ ايتايٞ :

 أ(ايجالثٕٛ َٜٛا األٚىل        ب دز ناٌَ .

 ايتاي١ٝ          ثالث١ أرباع األدز .م(ايضتٕٛ َٜٛا 

ناَمٌ رهمٝدٙ َمٔ     اصمتٓؿال املٛظمـ أٚ اْٗما٤  دَاتم٘ بعمد      استُاالصمتُزار ز ( ٚبعد ليو تٓعز اإلدار٠   

 اإلداسات ايعاد١ٜ .

عًمم٢ تكزٜممز َممٔ اجلٗمم١ ايابٝمم١ املختصمم١ ايمم   ممددٖا      د( ٜعتُممد ايممز٥ٝط اٚ ْا٥بمم٘ اإلدمماس٠ املزضمم١ٝ بٓمما٤ا   

 ٝا ايهغـ ايايب ع٢ً املزٜض ٚإسطار تكزٜز َٔ ايابٝب املختص .اجلُع١ٝ بعد تٛق

 عاعزا : قٛاعد ايت دٜب :

اجلشا٤ات ايت دٜب١ٝ اي  جيٛس يصاسب ايصالس١ٝ باجلُعٝم١ تٛقٝعٗما عًم٢ املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ عًم٢ إٔ تهمٕٛ        

 ٚؾل ايتضًضٌ ايتايٞ:  

ٝمم٘ إىل املخايؿمم١ ايمم  إرتهبٗمما املممدٜز  ايتٓبٝمم٘ :ٖٚممٛ تممذنرل عممؿٗٞ ٜٛدمم٘ إىل املممدٜز َممٔ قبممٌ ر٥ٝضمم٘ ٜغممار ؾ   

 ٜٚاًب َٓ٘ ايتكٝد بايٓعاّ ٚايكٝاّ بٛادبات٘ ع٢ً ٚد٘ هشٝا .

اإلْمذار ايهتممابٞ : ٖٚممٛ نتممام ٜٛدم٘ إىل املممدٜز   سايمم١ إرتهابمم٘ خمايؿم١ َتطممُٔ يؿممت ْعممزٙ إىل املخايؿمم١    

 ٚإىل إَهإ تعزض٘ جلشا٤ أعد   ساي١ إصتُزار املخايؿ١ أٚ تهزارٖا .   

ايػزاَمم١ : ٚتهممٕٛ  ضممِ دممش٤ َممٔ أدممز املممدٜز ٜممذلاٚح بممني ادممز ٜممّٛ ناَممٌ ٚأدممز  ضمم١ أٜمماّ عممٔ املخايؿمم١     

 ايٛاسد٠ .

اإلٜكاف عٔ ايعٌُ دٕٚ أدز : ٖٚٛ َٓا املدٜز َٔ كارص١ عًُ٘ َمد٠ َمٔ ايمشَٔ دٕٚ إٔ ٜتكاضم٢ عٓٗما أدمز       

 أٚ تعٜٛض ٜٚؿزض ٖذا اجلشا٤ َٔ ّٜٛ إىل  ض١ أٜاّ .

 ال٠ٚ أٚ ت دًٝٗا ملد٠ ال تشٜد ع٢ً ص١ٓ َت٢ ناْت َكزر٠ َٔ هاسب ايصالس١ٝ .اوزَإ َٔ ايع

 ت دٌٝ ايذلق١ٝ َد٠ ال تشٜد ع٢ً ص١ٓ َت٢ ناْت َكزر٠ َٔ هاسب ايصالس١ٝ .

اإلٜكمماف عممٔ ايعُممٌ َمما اوزَممإ َممٔ األدممز ٖٚممٛ َٓمما املممدٜز َممٔ كارصمم١ عًُمم٘ َممد٠ َممٔ ايممشَٔ دٕٚ إٔ            

 ٖذا اجلشا٤ َٔ ّٜٛ إىل  ض١ أٜاّ . ٜتكاض٢ عٓٗا أدز أٚ تعٜٛض ٜٚؿزض

ايؿصمممٌ َمممٔ اخلدَممم١ َممما املهاؾممم ٠ : ٜٚعتمممدل إْٗممما٤  دَممم١ املمممدٜز بضمممبب إرتهابممم٘ خمايؿممم١ َمممٔ املخايؿمممات       

 املٓصٛص عًٝٗا ال  ٓا هزف ناٌَ املهاؾ ٠ املضتشك١ عٔ َد٠  دَت٘ سضب ْعاّ ايعٌُ .

ا٤ا غممرل ٚارد   ٖممذا ايال٥شمم١ أٚ   ْعمماّ   ال جيممٛس يصمماسب ايصممالس١ٝ إٔ ٜٛقمما عًمم٢ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  دممش     

 ايعٌُ . 
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ال جيٛس تغدٜد اجلشا٤   سايم١ تهمزار املخايؿم١ إلا نمإ قمد اْكطم٢ عًم٢ املخايؿم١ ايضمابك١ َا٥م١ ٚ مإْٛ            

 َٜٛا َٔ تارٜر إبالؽ املدٜز ايتٓؿٝذٟ  بتٛقٝا اجلشا٤ عًٝ٘ عٔ تًو املخايؿ١ . 

َطمم٢ عًمم٢ نغممؿٗا أنجممز َممٔ ثالثممني َٜٛممًا . ٚال جيممٛس تٛقٝمما    ال جيممٛس اتٗمماّ  املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ مبخايؿمم١ 

دشا٤ ت دٜيب بعد تارٜر اْتٗما٤ ايتشكٝمل   املخايؿم١ ٚثبٛتٗما   سمل املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ  بم نجز َمٔ ثالثمني           

 ًَٜٛا .  

ال جيٛس تٛقٝا دشا٤ ت دٜيب ع٢ً املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ ألَمز ارتهبم٘  مارز َٓغم ت اجلُعٝم١ َما يف ٜهمٔ َتصماًل            

ُعٝممم١ أٚ ب همممشام ايصمممالس١ٝ ؾٝٗممما . نُممما ال جيمممٛس إٔ ٜٛقممما عًممم٢  املمممدٜز ايتٓؿٝمممذٟ عمممٔ املخايؿممم١     باجل

ايٛاسد٠ غزا١َ تشٜد قُٝتٗا عٔ أدز٠  ض١ أٜاّ . ٚال تٛقٝا أنجز َٔ دشا٤ ٚاسد ع٢ً املخايؿم١ ايٛاسمد٠   

 ايغمٗز ايٛاسمد ، ٚال   ، ٚال إٔ تكتاا َٔ أدزٙ ٚؾا٤ا يًػزاَات اي  تٛقا عًٝ٘ أنجز َمٔ أدمز  ضم١ أٜماّ      

 إٔ تشٜد َد٠ إٜكاؾ٘ عٔ ايعٌُ دٕٚ أدز ع٢ً  ض١ أٜاّ   ايغٗز . 

ال جيٛس تٛقٝا دشا٤ ت دٜيب ع٢ً املدٜز ايتٓؿٝذٟ إال بعد إبالغ٘ نتاب١ مبا ْضب إيٝ٘ ٚاصتذٛاب٘ ٚ كٝمل  

  املخايؿممات دؾاعم٘ ٚإثبممات ليممو   حمطممز ٜممٛدع   ًَؿمم٘ اخلمماص . ٚجيممٛس إٔ ٜهممٕٛ االصممتذٛام عممؿاٖ٘  

ايبضمٝا١ ايم  ال ٜتعممد٣ اجلمشا٤ املؿمزٚض عًمم٢ َزتهبٗما اإلْمذار أٚ ايػزاَمم١ باقتاماع َما ال ٜشٜممد عًم٢ أدممز          

 ّٜٛ ٚاسد ، ع٢ً إٔ ٜجبت ليو   احملطز .  

جيب إٔ ٜبًؼ  املدٜز ايتٓؿٝذٟ بكزار تٛقٝما اجلمشا٤ عًٝم٘ نتابم١ ، ؾميلا اَتٓما عمٔ االصمتالّ أٚ نمإ غا٥بمًا           

ؽ بهتممام َضممذٌ عًمم٢ عٓٛاْمم٘ املممبني   ًَؿمم٘  اٚ ا ممذ تٛقٝمما عمماٖدٜٔ عممٔ إَتٓمماع االصممتالّ ،ٚ   ؾرلصممٌ ايممبال

عمدا   –يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ  سل االعذلاض ع٢ً ايكزار اخلاص بتٛقٝا اجلشا٤ عًٝ٘  الٍ  ض١ عغمز َٜٛمًا   

العمذلاض إىل ٦ٖٝم١   َٔ تارٜر  إبالغ٘ بايكزار ايٓٗا٥ٞ بيٜكاع اجلمشا٤ عًٝم٘ ، ٜٚكمدّ ا    –أٜاّ ايعاٌ ايززل١ٝ 

 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ .  72تضٜٛل اخلالؾات ايعُاي١ٝ . نُا دا٤ باملاد٠ 

 جيب إٔ  ٜتٓاصب اجلشا٤ املٛقا ع٢ً املدٜز َا  سذِ املخايؿ١ املزتهب١ .

 ال ٜعتد باجلشا٤ َا يف ٜتِ اعتُادٙ َٔ قبٌ جمًط اإلدار٠ عدا ايتٓبٝ٘ ايغؿٗٞ .

املممدٜز ٜغممهٌ أنجممز َممٔ خمايؿمم١ ؾٝهتؿممٞ بتٛقٝمما ايعكٛبمم١ األعممد َممٔ بممني        إلا نممإ ايؿعممٌ ايممذٟ أرتهبمم٘   

 ايعكٛبات املكزر٠  ا .

جيممب نتابمم١ ايػزاَممات ايمم  تٛقمما عًمم٢ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ   صممذٌ  مماص َمما بٝممإ أزلمم٘ َٚكممدار أدممزٙ            

 َٚكدار ايػزا١َ ٚصبب تٛقٝعٗا ٚتارٜر ليو .
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 اوادٟ عغز : خماطز ٚإهابات ايعٌُ ٚاخلدَات ايصش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ : 

 ع٢ً اجلُع١ٝ تٛؾرل ب١٦ٝ آ١َٓ ٚحمؿش٠ ع٢ً ايعٌُ   

ٜابممل  ممل املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ   عمم ٕ إهممابات ايعُممٌ ٚاإلَممزاض املٓٗٝمم١ أسهمماّ ؾممزع األ اممار املٗٓٝمم١ َممٔ       

 ٖم .3/9/1421   33ّ/ ْعاّ ايت َٝٓات االدتُاع١ٝ ايصادر باملزصّٛ املًهٞ رقِ 

 ايجاْٞ عغز : اْتٗا٤ عكد ايعٌُ 

 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايضعٛدٟ .  74ٜٓتٗٞ عكد ايعٌُ   أٟ َٔ األسٍٛ املٓصٛص عًٝٗا   املاد٠ 

إلا نممإ ايعكممد غممرل حمممدد املممد٠ دمماس ألٟ َممٔ طزؾٝمم٘ إْٗمماؤٙ بٓمما٤ا عًمم٢ صممبب َغممزٚع جيممب بٝاْمم٘ مبٛدممب   

ابمم١ قبممٌ اإلْٗمما٤ مبممد٠ ال تكممٌ عممٔ ثالثممني َٜٛممًا إلا نممإ أدممز املممدٜز        إعممعار ٜٛدمم٘ إىل اياممزف اآل ممز نت  

 ايتٓؿٝذٟ ٜدؾا عٗزًٜا ، ٚال ٜكٌ عٔ  ض١ عغز ًَٜٛا بايٓضب١ إىل غرلٙ .  

إلا ُأْٗٞ ايعكد يضبب غرل َغزٚع نإ يًازف ايذٟ أهاب٘ ضزر َٔ ٖمذا اإلْٗما٤ اومل   تعمٜٛض تكمدرٙ      

عمم٢ ؾٝمم٘ َمما وكمم٘ َممٔ أضممزار َادٜمم١ ٚأدبٝمم١ سايمم١ ٚاستُايٝمم١ ٚظممزٚف  ٦ٖٝمم١ تضمم١ٜٛ اخلالؾممات ايعُايٝمم١ ،ٜزا

 اإلْٗا٤ . 

ُٜؿصٌ َٔ عًُ٘ بػرل صبب َغزٚع إٔ ٜاًمب إعادتم٘ إىل ايعُمٌ ٜٚٓعمز   ٖمذٙ       جيٛس يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ  الا 

 اياًبات ٚؾل أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ٚال٥ش١ املزاؾعات أَاّ ٦ٖٝات تض١ٜٛ اخلالؾات ايعُاي١ٝ . 

كممد ايعُممٌ بٛؾمما٠ همماسب ايصممالس١ٝ ، َمما يف تهممٔ عخصممٝت٘ قممد رٚعٝممت   إبممزاّ ايعكممد ٚيهٓمم٘  ال ٜٓكطممٞ ع

ٜٓتٗٞ بٛؾا٠ املدٜز ايتٓؿٝمذٟ أٚ بعذمشٙ عمٔ أدا٤ عًُم٘ ، ٚليمو مبٛدمب عمٗاد٠ طبٝم١ َعتُمد٠ َمٔ اجلٗمات            

 ايصش١ٝ املخٛي١ أٚ َٔ ايابٝب املخٍٛ ايذٟ ٜعٝٓ٘ هاسب ايصالس١ٝ   

ؾضر ايعكد دٕٚ َهاؾ ٠ أٚ إععار املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ  أٚ تعٜٛطم٘ إال   اوماالت     ال جيٛس يصاسب ايصالس١ٝ   

( َمممٔ ْعممماّ ايعُمممٌ عمممزٜا١ إٔ تتممماح ايؿزهممم١  يًُمممدٜز ايتٓؿٝمممذٟ يهمممٞ ٜبمممدٟ أصمممبام    80ايمممٛارد٠ باملممماد٠ ) 

 َعارضت٘ يًؿضر . 

نًمٗا   أٟ َممٔ  حيمل  يًُمدٜز ايتٓؿٝممذٟ إٔ ٜمذلى ايعُممٌ دٕٚ إعمعار ، َما استؿاظمم٘  كٛقم٘ ايٓعاَٝمم١          

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .   81اواالت ايٛارد٠ باملاد٠ ) 

ال جيممٛس يصمماسب ايصممالس١ٝ إْٗمما٤  دَمم١ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ  بضممبب املممزض ، قبممٌ اصممتٓؿالٙ املممدد احملممدد٠         

يحدمماس٠ املٓصممٛص عًٝٗمما   ْعمماّ ايعُممٌ ٚيًُممدٜز ايتٓؿٝممذٟ اوممل   إٔ ٜاًممب ٚهممٌ إداستمم٘ ايضمم١ٜٛٓ          

 باملزض١ٝ .  
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 هِ ع٢ً املٛظـ ْٗا٥ٝا بعكٛب١ عٔ دز ١ خم١ً بايغزف أٚ األَا١ْ  .او

َا تٛضٝا تمارٜر االصمتالّ ٚ     باصتالَ٘إٔ ٜتِ تضًِٝ اإل اار  يًُدٜز   َكز ايعٌُ ٜٚٛقا املزصٌ إيٝ٘ 

 عًٝ٘ اثٓإ َٔ سَال٥٘   ايعٌُ   ساي١ إَتٓاع املدٜز عٔ االصتالّ َا إثبات ايٛاقع١   حمطز رزلٞ ٜٛقا

ٜضممًِ يًُممدٜز عٓممد اْٗمما٤  دَتمم٘ عممٗاد٠ َممٔ ٚاقمما ًَممـ  دَتمم٘ َبٝٓمما بٗمما تممارٜر ايتشاقمم٘ بايعُممٌ ٚتممارٜر  

إْتٗما٤ عًُم٘ َٚضم٢ُ ايٛظٝؿم١ ٚاألدمز ٚاإلَتٝماسات املُٓٛسمم١ يم٘ ٚليمو   َٝعماد أقصماٙ أصمبٛع َمٔ تممارٜر             

 طًب٘  ا )عٌُ منٛلز عٗاد٠  د١َ (.
 

 عغز : َهاؾ ٠ ْٗا١ٜ اخلد١َ :ايجايح 

إلا اْتٗت عالق١ ايعٌُ ٚدب ع٢ً اجلُع١ٝ إٔ تدؾا إىل يًُدٜز ايتٓؿٝذٟ َهاؾ ٠ عٔ َد٠  دَت٘  ضمب   

عًمم٢ أصمماظ أدممز ْصممـ عممٗز عممٔ نممٌ صمم١ٓ َممٔ ايضممٓٛات اخلُممط األٚىل ، ٚأدممز عممٗز عممٔ نممٌ صمم١ٓ َممٔ        

٠ ، ٜٚضممتشل  املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ َهاؾمم ٠ عممٔ   ايضممٓٛات ايتايٝمم١ ، ٜٚتخممذ األدممز األ ممرل أصاصممًا وضممام املهاؾمم    

 أدشا٤ ايض١ٓ بٓضب١ َا قطاٙ َٓٗا   ايعٌُ . 

إلا نممإ اْتٗمما٤ عالقمم١ ايعُممٌ بضممبب اصممتكاي١ املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ ٜضممتشل   ٖممذٙ اوايمم١ ثًممح املهاؾمم ٠ بعممد   

ادت َممد٠  دَمم١ ال تكممٌ َممدتٗا عممٔ صممٓتني َتتممايٝتني، ٚال تشٜممد عممٔ  ممط صممٓٛات ، ٜٚضممتشل ثًجٝٗمما إلا س    

 دَت٘ ع٢ً  ط صٓٛات َتتاي١ٝ ٚيف تبًؼ عغز صمٓٛات ٜٚضمتشل املهاؾم ٠ ناًَم١ إلا بًػمت َمد٠  دَتم٘        

 عغز صٓٛات ؾ نجز . 

 ٜضتشل املدٜز ايتٓؿٝذٟ املهاؾ ٠ نا١ًَ   ساي١ تزن٘ يًعٌُ ْتٝذ١ يك٠ٛ قاٖز٠  ارد٘ عٔ إرادت٘ .    

عًمم٢  –١ دؾمما أدممزٙ ٚتصممؿ١ٝ سكٛقمم٘  ممالٍ أصممبٛع  إلا اْتٗممت  دَمم١  املممدٜز ايتٓؿٝممذٟ ٚدممب عًمم٢ اجلُعٝمم  

َٔ تارٜر اْتٗا٤ ايعالق١ ايعكد١ٜ ، أَما إلا نمإ املمدٜز ايتٓؿٝمذٟ  ٖمٛ ايمذٟ أْٗم٢ ايعكمد ، ٚدمب           –األنجز 

ع٢ً اجلُع١ٝ تصؿ١ٝ سكٛقم٘ ناًَم١  مالٍ َمد٠ ال تشٜمد عًم٢ أصمبٛعني ، ٚيصماسب ايصمالس١ٝ إٔ حيضمِ           

 بايؼ املضتشك١ يًُٛظـأٟ دٜٔ َضتشل ي٘ بضبب ايعٌُ َٔ امل
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 املغزف اإلدارٟ  َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ ايتبع١ٝ اإلدار١ٜ

 :ا دف َٔ ايٛظٝؿ١ 

) َٛظؿني ، أعطا٤، ايبغز١ٜ ع٢ً ايعٓاهز  اإلعزاف   ايٛظٝؿ١ ٖذٙ َٔ ا دف ٜتًخص

ٜكّٛ عاغٌ ٚ ٚاإلعزاف ع٢ً أْغا١ ٚبزاَر اجلُع١ٝ  ٚايعٌُ ع٢ً تاٜٛزٖا  َتاٛعني (

ايٛظٝؿ١ بايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ باجلُع١ٝ ٚتٓعُٝٗا ٚقٝاظ أدا٥ٗا َٚتابع١ 

 .تتعًل باملٛارد ايبغز١ٜ اي ٚاملُٝشات  ٚناؾ١ األعُاٍ  ٚاقذلاح املهاؾآتتدرٜبٗا 

 : ٞاملٗاّ ٚاملضؤٚيٝات ايز٥ٝض 

 ٚ ٛظؿني بضٝاص١ ايعٌُ باجلُع١ٝ ٚايكٝاّ مبتابع١ ايتشكل َٔ ايتشاّ املتابٝل ايٓعِ اإلدار١ٜ

 تٓؿٝذ ايًٛا٥ا اإلدار١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ اي  تٓعِ أعُاٍ ناؾ١ ايعاًَني باجلُع١ٝ 

   تم َني طميب،   إدماسات   نمٌ َما خيصمِٗ )    سؿغ املًؿات ٚايٛثا٥ل اخلاه١ بماملٛظؿني ٚ َتابعم١ ،

 جتدٜد ٖٜٛات ......(

  َتابع١ ناؾ١ عكٛد اجلُع١ٝ 

 عُمماٍ املتعًكمم١ بمميدار٠ ٚتكٝممِٝ األدا٤ ايضممٟٓٛ يًُممٛظؿني َمما ناؾمم١ إدارات ٚأقضمماّ        َتابعمم١ األ

 اجلُع١ٝ

 . إعداد ا ٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚبااقات ايتٛهٝـ ايٛظٝؿٞ يهاؾ١ ايٛظا٥ـ باجلُع١ٝ 

 . َتابع١ ايدلاَر ايتدرٜب١ٝ اخلاه١ بت ٌٖٝ املٛظؿني ٚتكدِٜ تكارٜز دٚر١ٜ عٓٗا 

  ؤٕٚ ايعطمم١ٜٛ َممٔ تضممذٌٝ ٚعممزض عًمم٢ ايممز٥ٝط أل ممذ املٛاؾكمم١   َتابعمم١ األعُمماٍ  املتعًكمم١ بغمم

 َٚتابع١ ايتذدٜد .ٚ دٜح ايبٝاْات .
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      ٟايكٝاّ مبتابع١ ًَؿات ايضٝارات املًُٛن١ يًذُع١ٝ أٚ املضت دز٠ َمٔ سٝمح ) ايؿشمص ايمدٚر

 اوٛادخ ( ... اخل  –ايتذدٜد  –

 ٚتٛثٝل ايدراصمات  اتاٜٛزٖم   ْغا١ٚبزاجماجلُع١ٝباإلضماؾ١ ناؾ١ ايذلتٝبمات املتعًكم١ ب   إعداد

 ٚايغزٚط ٚاملٛاهؿات اخلاه١ بتٓؿٝذ تًو املغارٜا

 ايهتٝب ايضٟٓٛ يًذُع١ٝ  ٚإعدادايتكارٜز ايدٚر١ٜ املتعًك١ مبذٌُ أْغا١ اجلُع١ٝ  إعداد 

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ:

  َٚد٣  كٝل ا دف ايذٟ تضع٢  إيٝم٘   دٛد٠ ايذلتٝبات اخلاه١ ب ْغا١ٚؾعايٝات اجلُع١ٝ

 اجلُع١ٝ َٔ  الٍ ايؿعايٝات ٚاألْغا١ االدتُاع١ٝ اي  ٜٓعُٗا . 

 صزع١ ٚدٛد٠ تٓؿٝذ اخلدَات اإلدار١ٜ 

 . تكارٜز اوطٛر ٚايػٝام ٚااليتشاّ بٓعِ ايعٌُ باجلُع١ٝ 

  تاٜٛز١ٜ يوؾزاد ٚاالرتكا٤ مبُارصاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ .ايكدر٠ ع٢ً تكدِٜ اقذلاسات 

 . ًُ٘تٛؾرل ًَؿات َٓع١ُ وؿغ ناؾ١ املضتٓدات اي  ختص جماٍ ع 

 . ًُ٘اوؿاظ ع٢ً عدّ تضزٜب أٟ َعًَٛات ختص جماٍ ع 

  تكزٜز ايز٥ٝط املباعز 
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 صهزترل اجلُع١ٝ ايٛظٝؿ٢١ َضُ

 املدٜز ايعاّ ايتبع١ٝ اإلدار١ٜ

 

  َٔ ايٛظٝؿ١:ا دف 

ٚتٓعِٝ املزاصالت ٚ طرل  ب عُايٛإدار٠َضاعد٠ املدٜز ايعاّ   إدار٠ ٚتٓعِٝ ايعٌُ ٚايكٝاّ 

 .  ايعالق١املدٜز ايعاّ َٚتابع١ مجٝا املٛاضٝا لات  إيٝٗاَضٛدات املزاصالت اي  ٜغرل 

 : املٗاّ ٚاملضؤٚيٝات ايز٥ٝض١ٝ 

  نتاب١ احملاضز .ٚ إعداد األدٓد٠ ٚ ايتشطرل ٚايتٓضٝل يالدتُاعات 

  َهتب املدٜز ايعاّ قبٌ  ايٛارد٠إىلاصتالّ َٚزادع١ املهاتبات ٚايتكارٜز ٚناؾ١ املزاصالت

 عزضٗا عًٝ٘ أٚ تٛدٝٗٗا يًػرل .

  َتابع١ ٚتٓعِٝ ناؾ١ املزاصالت ٚايتكارٜز ايصادر٠ ٚايٛارد٠ َٔ أٚ ٚبايدلٜد   اه١ؾتا ًَؿات

 إىل اجلُع١ٝ . 

  َزادع١ تٓعِٝ ٚ ؾٗزص١ ايتكارٜز ايدا ١ًٝ ايٛارد٠ َٔ اإلدارات ٚ األقضاّ األ ز٣ ٚ عزضٗا

 ايضذالت اخلاه١ بٗا .  ع٢ً املدٜز ايعاّ ٚ َتابع١ قزار املدٜز ايعاّ بغ ْٗا ٚ تضذًٝٗا 

 . اصتكباٍ ٚطًب املهاملات ا اتؿ١ٝ ٚ ًٜٛٗا 

  حمتٜٛاتٗمما ٚؾكمما يوهممٍٛ املتبعمم١   ؾممتا ًَؿممات سضممب اوادمم١ ٚتزقُٝٗمما ٚتٓعُٝٗمما ٚسؿممغ

 ٖذا ايغ ٕ .

 .   احملاؾع١ ع٢ً صز١ٜ ايعٌُ ٚايتكارٜز ٚاملًؿات ٚطبٝع١ حمتٜٛاتٗا 

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

 

 



 

 
 21الصفحة 

 

 راض ــــدينة ألمـــمـة الـيـعـمـج
 الخيرية الدم الوراثية

 مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية 
 0541( لعام 655)بالرقم 

 

AlMadinah Hereditary Blood 
Disorders Charity Society  

 

Reg. at Ministry of Social Affaires  
No. (544) on 1430 

 

 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ

 . ّْتا٥ر املزادعات ايدا ١ًٝ اخلاه١ بيدزا٤ات َهتب املدٜز ايعا 

 يػٝام ٚااليتشاّ بٓعِ ايعٌُ باجلُع١ٝ .تكارٜز اوطٛر ٚا 

  ٚتكارٜز أٚ  اابات َت  ز طباعتٗا تال  ٚدٛد َزاصالت أ 

 . تٛسٜا اخلاابات ٚاملزاصالت ٚاملهاتبات   ايٛقت املٓاصب دٕٚ ت  رل 

 . ًُ٘تٛؾرل ًَؿات َٓع١ُ وؿغ ناؾ١ املضتٓدات اي  ختص جماٍ ع 

 . تكزٜز ايز٥ٝط املباعز 
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  ؿ١ممدف َٔ ايٛظٝممما 

ٜكّٛ عاغٌ ايٛظٝؿ١ بايعٌُ ع٢ً إْغا٤ عالقات طٝب١ َا ناؾ١ األؾزاد ٚاجلٗات اي  تتعاٌَ 

ايم  َمٔ   َا اجلُع١ٝ ٚأٜطما بمني ايعماًَني بهاؾم١ األقضماّ باجلُعٝم١ ، ٚايكٝماّ بهاؾم١ األعُماٍ          

عمم ْٗا ربممط ناؾمم١ أؾممزاد اعتُمما باجلُعٝمم١ ٚليممو باصممتخداّ ايٛصمما٥ٌ املٓاصممب١ نايشٜممارات    

 ٚايًكا٤ات ٚ االصتطاؾات ٚمبا ٜهؿٌ تؿعٌٝ دٚر اجلُع١ٝ   اعتُا .

 
 

 املٗاّ ٚاملض٦ٛيٝات ايز٥ٝط 

  ايكٝاّ بهاؾ١ األعُاٍ اي  َٔ ع ْٗا تٛثٝل ايعالق١ بني اجلُع١ٝ ٚناؾ١ املتعاًَني َعٗا صٛا٤

 .ٚمبا حيكل أٖداف اجلُع١ٝناْٛا َٔ األؾزاد أٚ اجلٗات ايززل١ٝ ٚغرل ايززل١ٝ 

  َٔ ايكٝاّ بهاؾ١ أعُاٍ املزاصِ   اجلُع١ٝ َٔ اصتكباٍ ايشٚار ٚايطٝٛف َٚا ٜتعًل بذيو

 أعُاٍ .

 ِٝاملٓاصبات ٚايؿعايٝات اخلاه١ باجلُع١ٝ  تٓع 

  ايكٝاّ بهاؾ١ األعُاٍ املتعًك١ بيقا١َ املعارض ايتعزٜؿ١ٝ ٚايدلاَر ايجكاؾ١ٝ يًتعزٜـ باجلُع١ٝ

ٚايتٓضٝل َا ناؾ١ ٚصا٥ٌ يتٗا ٚمبا حيكل أٖداف اجلُع١ٝ . ٚأْغاتٗا ٚإبزاس دٚرٖا ٚرصا

االستؿاالت ، ٚنذيو َتابع١ إرصاٍ اإلعالّ املكز٠٤ٚ ٚاملضُٛع١ ٚاملز١ٝ٥ يتػا١ٝ تًو 

 .  ايدعٛات يهاؾ١ اوطٛر يتًو االستؿاالت

 َٓضكايعالقمممات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايٛظٝؿ٢١ َضُ

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز
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     إعممداد بزْمماَر يًشٜممارات املٝداْٝمم١ يهاؾمم١ ايغممزنات ٚاملؤصضممات يًتعزٜممـ ب ٖممداف ٚأْغمما١

 اجلُع١ٝ ٚمبا  هٔ إٔ تكدَ٘ َٔ  دَات .

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

 . سضٔ تٓعِٝ االستؿاالت أٚ املؤ زات دٕٚ أٟ َغانٌ إدزا١ٝ٥ 

 . َِٗد٣ تًب١ٝ استٝادات ناؾ١ املتعاًَني َا اجلُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً إرضا٥ 

  د١َ اإلدارات األ ز٣ بؿعاي١ٝ ؾُٝا تتاًب٘ بزاَر اإلدارات َٔ دٚر يًعالقات ايعا١َ  

 عا١َ اصتجُار بزاَر اجلُع١ٝ اجلُاٖرل١ٜ   داْب ايعالقات اي 

 . ق٠ٛ ايعالق١ بني اجلُع١ٝ ٚناؾ١ املتعاًَني َعٗا 

 سضٔ تٓعِٝ األْغا١ االدتُاع١ٝ املختًؿ١ صٛا٤ ناْت رسالت أٚ ؾعايٝات 

 . تكزٜز ايز٥ٝط املباعز 
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 املضتؿٝدٜٔ َٓضل عؤٕٚ  ايٛظٝؿ٢١ َضُ

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز

 :ا دف َٔ ايٛظٝؿ١ 

 املضتؿٝدٜٔ خبد١َ املتعًك١ األعُاٍ ناؾ١ ع٢ً اإلعزاف   ايٛظٝؿ١ ٖذٙ َٔ ا دف ٜتًخص

 ايدراص١ سضب ايؿزسٚ صتكباٍالاايتضذٌٝ ٚ  تٓعِٝ  الٍ َٔ اجلُع١ٝ ٚ دَات بدلاَر املغُٛيني

 إَهاْٝات ٜتطُٔ يًُضتؿٝد املكد١َ اخلد١َ دٛد٠ تكِٝٝ ثِ َٚٔ، يًُضتؿٝدٜٔ االدتُاع١ٝ

    .بذيو اخلاه١ ايتكارٜز ٚرؾا اخلدَات تًو عٔ املضتؿٝدٜٔ رضا َد٣ ٚقٝاظ اجلُع١ٝ

 ٝ١املٗاّ ٚاملضؤٚيٝات ايز٥ٝض : 

  املضتؿٝدٜٔ ٚتضذٌٝ ناؾ١ املعًَٛمات  ٚايكٝاّ بيعداد قاعد٠ بٝاْات يهاؾ١ ؾتا املًؿات اخلاه١

 .،اخلاه١ بِٗ 

  ٚتكِٝٝ َد٣  ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ يدراص١ ايٛضا االدتُاعٞ ٚاملايٞ يًُضتؿٝدٜٔايتٓضٝل َا

ٚاصمتهُاٍ إدمزا٤ات ؾمتا املًمـ ٚايت نمد َمٔ ناؾم١         مِ . يتكدِٜ اخلد١َ املٓاصمب١   استٝادِٗ

 َعًَٛات املضتؿٝدٜٔ

      َٚتابعممم١  مممدٜح ايبٝاْمممات ٚ اإلدمممزا٤ات ايٓعاَٝممم١ ايالسَممم١ وصمممٍٛ املتكمممدّ املضمممتشل عًممم٢

 اخلد١َ.

  ٜٔايتٓضٝل َا اجلٗات اياب١ٝ يًت ند َٔ دٛد٠ تكدِٜ اخلدَات اياب١ٝ يًُضتؿٝد 

 ِٗتاٜٛز آيٝات َتُٝش٠ يًتٛاهٌ َا املضتؿٝدٜٔ ٚإقا١َ عالقات ؾاع١ً َع 
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  ٝ اخلممرلٟ ، عمٔ نمٌ َمما خيمص بمزاَر َٚغمارٜا  دَمم١ املضمتؿٝدٜٔ ) اإلعاْم١ املايٝم١ ،          ١املضمؤٚي

يكٝاّ مبما ٜضمٓد إيٝم٘ َمٔ أعُماٍ      (ا، املضماعدات املكاٛعم١  األدٗش٠ اياب١ٝ ، ايت ٌٖٝ ، ايتٛهمٌٝ  

 نايعالزأ ز٣ كاث١ً 

 ٜٔتاٜٛز ايضٝاصات ٚاإلدزا٤ات اخلاه١ بايتعاٌَ َا املضتؿٝد 

 عا١ًَ سٍٛ اخلدَات املكد١َ يًُضتؿٝدٜٔ ٚايتٛهٝات املتعًك١ بذيوايتكارٜز  إعداد 

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

  ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ:َعاٜرل 

 ٜٔؾعاي١ٝتٓعِٝ اصتكباٍ املضتؿٝد 

 َٜٔد٣ دق١ ايدراصات املتعًك١ باألسٛاٍ االدتُاع١ٝ ٚاملاي١ٝ يًُضتؿٝد 

  َٜٔد٣ ؾعاي١ٝ تكِٝٝ اخلدَات املكد١َ يًُضتؿٝد 

  َٜٔد٣ دق١ ايتكِٝٝ اخلاص بزضا املضتؿٝد 

  ًك١ باملضتؿٝدٜٔاملتعاصتٝؿا٤ ايتكارٜز املكد١َ إلدار٠ اجلُع١ٝ يهٌ ايبٝاْات 

 . ايتاٛر   إعداد أعداد املضتؿٝدٜٔ َٔ  دَات اجلُع١ٝ 

 .َد٣ دق١ دراص١ طًبات املتكدَني يًشصٍٛ ع٢ً اخلدَات َٔ اجلُع١ٝ 

 . تاٜٛز ْعِ ٚقٛاعد ٚإدزا٤ات تكدِٜ اخلدَات 

 . ًُ٘تٛؾرل ًَؿات َٓع١ُ وؿغ ناؾ١ املضتٓدات اي  ختص جماٍ ع 
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 اجلُع١ٝ مبزنش أَزاض ايدّ ٠ صهزترل َض٢ُ ايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ املغزف املباعز

 

  ؿ١ ممدف َٔ ايٛظٝممما 

يًذُعٝم١   َزنمش أَمزاض     ايٛظٝؿ١ ب دا٤ ناؾ١ َما ٜتعًمل ب عُماٍ ايضمهزتار١ٜ     عاغًتكّٛ ت

 ايدّ ، ٚناؾ١ َا خيص ايًذ١ٓ ايٓضا١ٝ٥ .

 

 ملٗاّ ٚاملض٦ٛيٝات ايز٥ٝض١ٝ ا 

  يًذُعٝمممم١  ناؾمممم١ َعًَٛممممات املضتؿٝدٜٓٛإرصمممما ا ٚايت نممممد َممممٔ املزضمممم٢ ؾممممتا ًَؿممممات

 ايتضذٌٝ . الصتهُاٍ ادزا٤ات

         عُممٌ دراصمم١ ايٛضمما االدتُمماعٞ ٚاملممايٞ يًُضممتؿٝدٜٔ)  ممح ادتُمماعٞ(  ٚتكٝممِٝ َممد٣

 ١استٝادِٗ  يتكدِٜ اخلد١َ املٓاصب١  ِ ٚليو بايتٓضٝل َا ر٥ٝط ايًذ١ٓ االدتُاعٝ

  ، َٟضاعدات (  ٚؾتا ًَؿات  ا ٚإرصا ا يًذُع١ٝاصتكباٍ طًبات املزض٢ ) عالز  رل 

 . املضؤٚي١ٝ عٔ عٗد٠ ابز) ايدٜضؿزاٍ(  ٚتضًُٝٗا يًُزض٢ سضب اآلي١ٝ املتبع١ 

 ايتٓضٝل َا األ صا١ٝ٥ االدتُاع١ٝ باملزنش   َا خيص   د١َ املزض٢ 

  . ايتٓضٝل َا ايًذ١ٓ ايٓضا١ٝ٥  ٚ جٌٝ اجلُع١ٝ   ايؿعايٝات ٚاألْغا١ ايٓضا١ٝ٥ 

 ددٍٚ تٛهٌٝ املزض٢ ) َغزٚع ايتٛهٌٝ ( بغهٌ أصبٛعٞ . ع ٌُ 

 .   احملاؾع١ ع٢ً صز١ٜ ايعٌُ ٚايتكارٜز ٚاملًؿات ٚطبٝع١ حمتٜٛاتٗا 

 ٗٝأعُاٍ أ ز٣ كاث١ً . ا ايكٝاّ مبا ٜضٓد إي َٔ 
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 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

 ٜٔؾعاي١ٝتٓعِٝ اصتكباٍ املضتؿٝد 

  ٍاالدتُاع١ٝ ٚاملاي١ٝ يًُضتؿٝدَٜٔد٣ دق١ ايدراصات املتعًك١ باألسٛا 

  َٜٔد٣ ؾعاي١ٝ تكِٝٝ اخلدَات املكد١َ يًُضتؿٝد 

  َٜٔد٣ دق١ ايتكِٝٝ اخلاص بزضا املضتؿٝد 

 ٜٔاصتٝؿا٤ ايتكارٜز املكد١َ إلدار٠ اجلُع١ٝ يهٌ ايبٝاْات املتعًك١ باملضتؿٝد 

 . ايتاٛر   إعداد أعداد املضتؿٝدٜٔ َٔ  دَات اجلُع١ٝ 

  طًبات املتكدَني يًشصٍٛ ع٢ً اخلدَات َٔ اجلُع١ٝ.َد٣ دق١ دراص١ 

 . تاٜٛز ْعِ ٚقٛاعد ٚإدزا٤ات تكدِٜ اخلدَات 

 ًُٗاتٛؾرل ًَؿات َٓع١ُ وؿغ ناؾ١ املضتٓدات اي  ختص جماٍ ع 
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  ؿ١ممايٛظٝ دف َٔممما 

ٜكّٛ عاغٌ ايٛظٝؿ١ بهاؾ١ أعُاٍ اوضابات ٚؾكا يًٓعِ ٚايكٛاعد احملاصب١ٝ املتبع١ ٚاملعٍُٛ 

 بٗا   ٖذا ايغ ٕ .

 املٗاّ ٚاملض٦ٛيٝات ايز٥ٝض١ٝ

 ايكٝاّ بيدزا٤ ناؾ١ األعُاٍ احملاصب١ٝ املتعًك١ باجلُع١ٝ  .

 إعداد َٝشإ املزادع١ ايغٗزٟ ٚاملٝشا١ْٝ ايض١ٜٛٓ يًذُع١ٝ  .املغارن١   

 ايكٝاّ بيعداد تكارٜز ايتشًٌٝ املايٞ لات ايعالق١ بايتدؾكات ايٓكد١ٜ ٚاملٛقـ املايٞ يًذُع١ٝ  .

 إعداد َضتٓدات ايصزف اخلاه١ ب عُاٍ اجلُع١ٝ ٚاملغارٜا اي  تٓؿذٖا  .

 يوهٍٛ ايع١ًُٝ املتبع١   ٖذا اعاٍ .ايكٝاّ بيعداد ايكٝٛد احملاصب١ٝ ٚؾكا 

 .إعداد نغٛف ايزٚاتب ٚايضًـ ٚايهغٛف اي١َٝٛٝ األ ز٣  

ايكٝاّ بيعداد بٝإ ايٓؿكات ٚاإلٜزادات ايغٗز١ٜ أٚ ايزبا ص١ٜٛٓ أٚ ٚؾكا يٓعماّ ايعٌُ 

 باجلُع١ٝ  . 

 احملاؾع١ ع٢ً صز١ٜ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي  ٜتِ تداٚ ا   ْاام عًُ٘ .

 ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً .

 .ايكٝاّ باملٗاّ املتعًك١ مبالسعات احملاصب ايكاْْٛٞ

 َزادع١ ايبٓٛى ٚاملؤصضات عٓد اواد١

 احملاصب َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز
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 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

 . تال  ٚدٛد أ اا٤ حماصب١ٝ دٖٛز١ٜ 

  إعداد سضابات ايٓتٝذ١ اي  تبني ايٛضا املايٞ يًذُع١ٝ   ايٛقت املٓاصب 

 . أدماس نغٛف ايزٚاتب أٚ َا ٜتعًل  كٛم املٛظؿني 

 . تٛؾرل بٝاْات دا١ُ٥ بايٓؿكات ٚاإلٜزادات ايغٗز١ٜ ؾُٝا ٜتعًل ب عُاٍ اجلُع١ٝ 

 ايزد ع٢ً اصتؿضارات َٚالسعات احملاصب ايكاْْٛٞ   ايٛقت املاًٛم 

  ايغٝهات ٚ املعاَالت   َٛعدٖا املاًٛم .اعُاٍ إْٗا٤ 
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 أَني  ش١ْ  َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز

  ؿ١ممدف َٔ ايٛظٝممما 

ٍ ألٜكمممممّٛ عممممماغٌ ايٛظٝؿممممم١ بهاؾممممم١ أ    ٚ  املايٝممممم١  عُممممما ايَٝٛٝممممم١  الصمممممتالّ  اٚايعٗمممممد ٚايتضمممممًِٝ 

طباعمم١ ايغممٝهات َٚزادعمم١   زٜممز ٚإضمماؾ١ إىل َٚضممتٛدع األدٗممش٠ ايابٝمم١  اجلُع١ٝ اخلاهمم١ب

 ايبٓٛى .

 املٗاّ ٚاملض٦ٛيٝات ايز٥ٝض١ٝ

  بعمد ايت نمد َمٔ َٛاؾكم١      د٠ ايٓكد١ٜ  سضب ايُٓالز املعتُد٠املغذلٜاتاملاًٛب١ َٔ ايعٗتاَني

 املدٜز .

  عٌُ نغـ  باملصزٚؾات َا أرؾام ايؿٛاترلالصتالّ ٚاصتعاض١ املصزٚؾات 

 إٜداعٗا  ايبٓو . اصتالّ اإلٜزادات ايٓكد١ٜ ) اعذلانات عط١ٜٛ ( ٚايغٝهات َٚٔ ثِٚ

       زٜممز ايغممٝهات ) إعاْممات املزضمم٢ ، املصممزٚؾات ، ايزٚاتممب ،...( سضممب اآليٝمم١ املتبعمم١ َمما أَممني 

 ايصٓدٚم .

  . َزادع١ ايبٓٛى ٚطًب نغٛف اوضابات  ٚدؾاتز ايغٝهات َٚا ٜتعًل بٗا 

 ١ٝ.ايكٝاّ بايبشح عٔ أؾطٌ األصعار ؾُٝا خيتص بهاؾ١ اخلدَات اي  تكدّ يصاحل اجلُع 

           ُٔاحملاؾع١ ع٢ً األدٗش٠ ٚاملعمدات ٚاألثماخ ٚايًمٛاسّ املٛدمٛد٠   َكمز اجلُعٝم١ ٚايم  تكما ضم

 َض٦ٛيٝات٘ .
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       طًب  ٚتًك٢ ايعزٚض َٔ ايغزنات ٚاجلٗات اي  ٜتِ ايتعاقد َعٗما يتكمدِٜ املُٗمات ٚاملمٛاد

 ٚاخلدَات املاًٛب١ يًذُع١ٝ .

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

 . تال  ٚدٛد أ اا٤ حماصب١ٝ دٖٛز١ٜ 

  إعداد سضابات ايٓتٝذ١ اي  تبني ايٛضا املايٞ يًذُع١ٝ   ايٛقت املٓاصب 

 . أدماس نغٛف ايزٚاتب أٚ َا ٜتعًل  كٛم املٛظؿني 

 . تٛؾرل بٝاْات دا١ُ٥ بايٓؿكات ٚاإلٜزادات ايغٗز١ٜ ؾُٝا ٜتعًل ب عُاٍ اجلُع١ٝ 

  ع٢ً اصتؿضارات َٚالسعات احملاصب ايكاْْٛٞ   ايٛقت املاًٛمايزد 

 . إْٗا٤ ايغٝهات ٚ املعاَالت   َٛعدٖا املاًٛم 

. 
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 ت١ُٝٓاملٛارد َٓضل َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜزايعاّ املغزؾاملباعز

 :ا دف َٔ ايٛظٝؿ١ 

 املٛارد بت١ُٝٓ املتعًك١ األعُاٍ ناؾ١ ع٢ً اإلعزاف   ايٛظٝؿ١ ٖذٙ َٔ ا دف ٜتًخص

 إىل إلضاؾ١ ثابتا َايٞ د ٌ حيكل مبا اجلُع١ٝ ٚأٚقاف اصتجُارات ٚإدار٠ يًذُع١ٝ املاي١ٝ

 يدلاَر ٚدذاب١ َتُٝش٠ َز١ٝ٥ عزٚض بتصُِٝ ٚايكٝاّ ايداعُني ٚرغبات صًٛنٝات  ًٌٝ

 ايدعِ تكدِٜ ع٢ً ٚ ؿٝشِٖ ٚاملتدلعني يًداعُني دٚر١ٜ سٜارات ٚعٌُ اجلُع١ٝ َٚٓتذات

 .اجلُع١ٝ ٚبزاَر أْغا١ ٚرعا١ٜ املتٛاهٌ

 ٝ١املٗاّ ٚاملضؤٚيٝات ايز٥ٝض : 

    ٍايتٓضمممٝل ايؿعممماٍ َممما قضمممِ ايعالقمممات ايعاَممم١ يًتعمممزف عًممم٢ املٗمممتُني بمممدعِ أْغممما١ ٚأعُممما

 اجلُع١ٝ

 ٚ إعداد قاعد٠ بٝاْات َتها١ًَ تاٜٛز قاعد٠ بٝاْات َتها١ًَ َٚؿص١ً سٍٛ َعًَٛات املتدلعني

ٚدراص١ صًٛنٝات  ٚطبٝع١ ْغاطِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ .تغٌُ ع٢ً بٝاْاتِٗ ايغخص١ٝ 

، ٚايكٝاّ بتكدِٜ ناؾ١ املعًَٛات عٔ أْغا١ اجلُع١ٝ يهاؾ١ املٗتُني  ٚاٖتُاَاتاملتدلعني

 . بدعِ أْغاتٗا ٚأعُا ا بغهٌ دٚرٟ

 ٚتاٜٛز عزض َز٥ٞ َتُٝش ٜٛضا ناؾ١ أٖداف ٚبزاَر َٚٓتذات ٚادماسات اجلُع١ٝ إعداد 

 ا١ْٝ يهاؾ١ اجلٗات ٚاألؾزاد املٗتُني بتكدِٜ دعِ َايٞ يًذُع١ٝ تٓعِٝ عكد سٜارات َٝد

ٚ ؿٝش تًو اجلٗات  إلقٓاعتاٜٛز أصايٝب اسذلاؾ١ٝ ٚ ٚايتعزف ع٢ً رغباتِٗ ٚتاًعاتِٗ

 ع٢ً تكدِٜ ايدعِ 
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          تمم َني َممٛارد َايٝمم١ ثابتمم١ َممٔ  ممالٍ تُٓٝمم١ األعُمماٍ لات ايعالقمم١ بمميدار٠ ٚتاٜٛزعُممٌ أٚقمماف

 اجلُع١ٝ 

  ر٥ٝضمممٝني َمممٔ ايكاممماع اوهمممَٛٞ ٚاخلممماص ٚاألؾمممزاد يمممدلاَر َٚغمممارٜا ٚؾعايٝمممات تممم َني رعممما٠

 ٚبٓا٤ عبه١ عالقات ٚاصع١ َٔ املتدلعنياجلُع١ٝ   

  ِيتٛضٝا املٛقـ املايٞ يًذُع١ٝايغؤٕٚ اإلدار١ٜ ايتٓضٝل ايؿعاٍ َا قض 

         ِايعُمممٌ عًممم٢ ابتهمممار أصمممايٝب ددٜمممد٠ إلقٓممماع ٚ ؿٝمممش األؾمممزاد ٚاجلٗمممات عًممم٢ تكمممدِٜ ايمممدع

 يًذُع١ٝ.

 اصتجُار بزاَر اجلُع١ٝ ٚؾعايٝتٗا ؾُٝا خيدّ ت١ُٝٓ املٛارد 

 املاي١ٝ يًذُع١ٝ  ت١ُٝٓ املٛارد إعداد تكارٜز ايدٚر١ٜ ٚايض١ٜٛٓ املتعًك١ بكطاٜا 

  ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

 :َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

  ْضب١ ايشٜاد٠ ايض١ٜٛٓ   د ٌ اجلُع١ٝ 

 ؿا٠٤ إدار٠ أٚقاف ٚكتًهات اجلُع١ٝ ؾعاي١ٝ ٚن 

   ايشٜاد٠ ايض١ٜٛٓ   عدد املتدلعني ٚايداعُني 

   احملاؾع١ ع٢ً ايداعُني ٚاملتدلعني اوايٝني 

  َد٣ نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ايعزٚض املز١ٝ٥ ٚأصايٝب تضٜٛل بزاَر ٚ دَات اجلُع١ٝ 
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 ؾزع   َغزف  َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز

  َٔ ايٛظٝؿ١:ا دف 

عٝمم١ هتممب مجمب املتعًكمم١ األعُمماٍ ناؾمم١ عًمم٢ اإلعممزاف   ايٛظٝؿمم١ ٖممذٙ َممٔ ا ممدف ٜممتًخص

ٖمٛ َهتمب تمابا    ٚ ....(ٜٓبما ، ، ايعمال ،  ٝمدل )املد١ٜٓ ألَزاض ايدّ ايٛراث١ٝ اخلرل١ٜ   حماؾعم١  

 ٚؾًٓٝا  إدارٜايًُزنش ايز٥ٝضٞ يًذُع١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛر٠ 

 :املٗاّ ٚاملضؤٚيٝات ايز٥ٝض١ٝ 

 .تٓؿٝذ صٝاصات اجلُع١ٝ ٚ كٝل أٖداؾٗا ٚرؤٜتٗا   احملاؾع١ 

  اصمممتكباٍ املزضممم٢ املصمممابني بممم َزاض ايمممدّ ايٛراثٝممم١   احملاؾعممم١ ٚتضمممذًِٝٗ باجلُعٝممم١ بعمممد

 -اصتهُاٍ اإلدزا٤ات ايالس١َ ٚاي  تغٌُ :

جبمت  اصتُار٠ ايتكِٝٝ ايايب )تعب  َٔ قبٌ ايابٝب ٜٚزؾل َعٗما  ايٝمٌ ايمدّ املخدلٜم١ ايم  ت      (1

 اواي١(

يًُضتؿٝدٜٓٛتكِٝٝ َد٣ استٝمادِٗ يتكمدِٜ    ايكٝاّ بايبشح االدتُاعٞ املعتُد َٔ اجلُع١ٝ (2

 اخلد١َ املٓاصب١  ِ ٚليو بايتٓضٝل َا ر٥ٝط ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ باحملاؾع١ 

 عٌُ ًَـ يًُزٜض َا إرؾام هٛر٠ ٖٜٛت٘. (3

تضًُٝٗا يًُهتب ايز٥ٝضٞ   املدٜٓم١ املٓمٛر٠ يًعمزض عًم٢ ايًذٓم١ ايتٓؿٝذٜم١ ٚاعتُادٖما َٚمٔ           (4

 سؿغ ْضخ١ َٓٗا بعد ايتضذٌٝ .،ثِ عزض املًـ ع٢ً ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ يًتصٓٝـ 

  يزؾعٗمما يًُهتممب ) عممالز  ممرلٟ ، َضمماعدات (  اصممتكباٍ طًبممات املزضمم٢ املضممذًني   اجلُعٝمم١

 ملٓٛر٠ .ايز٥ٝضٞ   املد١ٜٓ ا
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      تٓضٝل َزادع١ املزض٢ بايعٝادات اخلارد١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛر٠ مبضتغمؿ٢ املًمو ؾٗمد َٚضتغمؿ٢

 ايٛالد٠ َٚضتغؿ٢ أسد ٚغرلٖا ٚت َني املٛاهالت يًُشتادني بايتٓضٝل َا املهتب ايز٥ٝضٞ.

 . اصتالّ املضاعدات املزص١ً َٔ اجلُع١ٝ ٚتٛسٜعٗا ع٢ً املزض٢ سضب اآلي١ٝ املتبع١ 

 ٝاجلُع١ٝ   ايعالق١    َا خيص بزاَر ٚأْغا١ ل َا اجلٗات اوه١َٝٛ ٚاجلٗات لات ايتٓض

 ٚ جٌٝ اجلُع١ٝ   ايؿعايٝات ٚاألْغا١ بعد ايتٓضٝل َا املدٜز املباعزاؾع١احمل

 . ايكٝاّ ب عُاٍ اياباع١ ٚاملزاصالت ٚايتكارٜز اي  ختص اجلُع١ٝ بايؿزع 

 ع١    َا خيص   د١َ املزض٢ايتٓضٝل َا ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ باحملاؾ 

 اؾع١ ع٢ً صز١ٜ ايعٌُ ٚايتكارٜز ٚاملًؿات ٚطبٝع١ حمتٜٛاتٗا   .احمل 

 ٗٝأعُاٍ أ ز٣ كاث١ً ا ايكٝاّ مبا ٜضٓد إي َٔ. 

 

 :َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

  َد٣ دق١  دٜد َتاًبات احملاؾعات ايتابع١يًُد١ٜٓ َٔ ايدلاَر ٚاخلدَات 

  ٍاملضتؿٝدٜٔؾعاي١ٝتٓعِٝ اصتكبا 

 ٜٔاصتٝؿا٤ ايتكارٜز املكد١َ إلدار٠ اجلُع١ٝ يهٌ ايبٝاْات املتعًك١ باملضتؿٝد 

 .َد٣ دق١ دراص١ طًبات املتكدَني يًشصٍٛ ع٢ً اخلدَات َٔ اجلُع١ٝ 

 . ًُ٘تٛؾرل ًَؿات َٓع١ُ وؿغ ناؾ١ املضتٓدات اي  ختص جماٍ ع 

 . تكزٜز ايز٥ٝط املباعز 
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 َزاصٌ    َض٣ُايٛظٝؿ١

 املدٜز ايعاّ املغزؾاملباعز
 

  ؿ١ممدف َٔ ايٛظٝممما 

 ٜكّٛ عاغٌ ايٛظٝؿ١ بهاؾ١ أعُاٍ تٛسٜا ايدلٜد ٚأعُاٍ ايصٝا١ْ ٚايٓعاؾ١ مبكز اجلُع١ٝ .

 املٗاّ ٚاملض٦ٛيٝات ايز٥ٝض١ٝ

 . ايكٝاّ ب عُاٍ تٛسٜا َٚٓاٚي١ ايدلٜد ٚاألٚرام ٚاملضتٓدات دا ٌ ٚ ارز اجلُع١ٝ 

  األدٗش٠ ٚاملعمدات ٚاألثماخ ٚايًمٛاسّ املٛدمٛد٠   َكمز اجلُعٝم١ ٚايم  تكما ضمُٔ          احملاؾع١ ع٢ً

 َض٦ٛيٝات٘ .

     ٘احملاؾع١ ع٢ً ايًٛاسّ اي  تصزف ي٘ َٔ َُٗات ٚأدٚات ايٓعاؾ١ ٚاصتعُا ا عًم٢ أؾطمٌ ٚدم

 دٕٚ تبذٜز أٚ إصزاف .

 ٍايتٓعٝـ قبمٌ   اوطٛر إىل َكز اجلُع١ٝ َٜٛٝا قبٌ َٝعاد ايدٚاّ بضاع١ يحعزاف ع٢ً أعُا

 تٛادد املٛظؿني مبهاتبِٗ .

   ايت ند َٜٛٝا عٓد اْتٗا٤ ايدٚاّ ايززلٞ ٚقبٌ َػادر٠ َكز اجلُع١ٝ َٔ إغالم ناؾ١ ايٓٛاؾمذ

 ٚاألبٛام ٚهٓابرل املٝاٙ ٚإطؿا٤ األْٛار ْٚعاؾ١ َكز اجلُع١ٝ بصؿ١ عا١َ .

     إىل األضممزار مبُتًهممات ايكٝمماّ بمميبالؽ ايممز٥ٝط املباعممز عممٔ أٜمم١ سادثمم١ أٚ ضممزر أٚ ظمماٖز٠ تممؤد٣

 اجلُع١ٝ .

            ايكٝاّ بيبالؽ ايز٥ٝط املباعمز عمٔ األَمٛر ايم   تماز إىل همٝا١ْ ؾٛرٜم١ ٚعادًم١ يًشؿماظ عًم٢

 َٓغآت ٚكتًهات اجلُع١ٝ .
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            ٘احملاؾع١ ع٢ً ايًٛاسّ ايم  تصمزف يعُماٍ ايٓعاؾم١ ٚايت نمد َمٔ اصمتعُا ا عًم٢ أؾطمٌ ٚدم

 دٕٚ تبذٜز أٚ إصزاف .

 ع١ ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚاملعٗز ايعاّ .االيتشاّ باحملاؾ 

 . ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أ ز٣ كاث١ً 

 

 َعاٜرل ايٓذاح ايز٥ٝض١ٝ 

    إهممالح أٚ اإلبممالؽ عممٔ األعامماٍ ايمم   ممدخ بمماألدٗش٠ أٚ املعممدات املٛدممٛد٠ مبكممز اجلُعٝمم١ أٚال

 ب ٍٚ .

 َ ٚبضبب اإلُٖاٍ .ًهات ٗضتتال  ٚدٛد َٛاد أ 

  ايعاّ ملكز اجلُع١ٝ ٚناؾ١ َٓغ تٗا .احملاؾع١ ع٢ً املعٗز 

 .اْعداّ أٟ عه٣ٛ بغ ٕ ت  ز تٛهٌٝ ايدلٜد أٚ األٚرام ٚاملضتٓدات إىل ايعاًَني باجلُع١ٝ 

 . تكزٜز ايز٥ٝط املباعز 
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 ضٛابط تعٝني َٛظـ ددٜد: 

ايدراصٞ ايذٟ حيًُ٘  دد املزتب١ ايٛظٝؿ١ٝ   صًِ املزاتب ٚايدردات سضب املؤٌٖ  .1

 املٛظـ.

 دد املزتب١ ايٛظٝؿ١ٝ   صًِ املزاتب ٚايدردات سضب صٓني اخلدل٠   ْؿط اعاٍ ايذٟ  .2

 تزعا املٛظـ يًعٌُ ؾٝ٘ ، ؾتشضب نٌ صٓتني  دل٠ بدرد١ ٚاسد٠.

الا نإ املٛظـ املعين يدٜ٘ دٚرات تدرٜب١   ْؿط جماٍ ايٛظٝؿ١ املزعا  ا ) التكٌ َد٠  .3

ٔ عٗز ٚاسد أٚ أربعٕٛ صاع١ (  ضب َا ص١ٓ ٚاسد٠  دل٠ بدرد١ ٚاسد٠ ، ع٢ً إٔ ايدٚر٠ ع

 ال تشٜد عدد ايدٚرات عٔ أربع١ دٚرات.

 :ٌُتزق١ٝ ٚسٜاد٠ رٚاتب املٛظؿني ع٢ً رأظ ايع 

تتِ ايذلق١ٝ َٔ َزتب١ إىل َزتب١ أع٢ً   صًِ املزاتب ٚايدردات ، بٓا٤ا ع٢ً تكارٜز األدا٤  .1

اّ ، ع٢ً إٔ ٜزتبط األدا٤ املُتاس َا االدماسات املُٝش٠  الٍ ايعاّ ايضٟٓٛ   ْٗا١ٜ ايع

ٚاالبداع ٚاالبتهار املؤثز   ايعٌُ ، ٜٚٛهٞ بذيو َدرا٤ ايكااعات ، ٚايزؾا إىل َدٜز 

اجلُع١ٝ يالعتُاد ٚايزؾا بتٛه١ٝ إىل ايًذ١ٓ ايتٓؿٝذ١ٜ أٚ ر٥ٝط جمًط اإلدار٠ يالعتُاد 

 ايٓٗا٥ٞ.

١ إىل َزتب١ أع٢ً ، ٜتِ تضهٝٓ٘   َزتبت٘ اجلدٜد٠ ع٢ً أٍٚ درد١ تشٜد عٓد ايذلق١ٝ َٔ َزتب .2

قُٝتٗا ع٢ً ق١ُٝ ايزاتب ايذٟ نإ ٜتكاضاٙ   املزتب١ ايضابك١ ، ٚإلا مت َٓش٘ عال٠ٚ ٜهٕٛ 

 ليو بعد ايعال٠ٚ.

را٤ تتِ ايعال٠ٚ ايض١ٜٛٓ بٓا٤ا ع٢ً تكزٜز األدا٤ يًُٛظؿني   ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞ ، ٚاملعد َٔ َد .3

 ايكااعات ايذٟ ٜعتُدٙ املدٜز ايتٓؿٝذٟ ٚتهٕٛ صار١ٜ بعد اعتُاد األَني ايعاّ.

 ( درد١ ، ٜٓاٍ عال٠ٚ % َٔ ايزاتب األصاصٞ. 100 – 90َٔ نإ تكُٝٝ٘ بني )  .4

 ( درد١ ، ٜٓاٍ عال٠ٚ % َٔ ايزاتب األصاصٞ. 89 – 80َٔ نإ تكُٝٝ٘ بني )  .5

 اٍ عال٠ٚ % َٔ ايزاتب األصاصٞ.( درد١ ، ٜٓ 79 – 70َٔ نإ تكُٝٝ٘ بني )  .6

 حيضب بدٍ ايضهٔ ٚبدٍ ايٓكٌ َٔ ايزاتب األصاصٞ بعد ايعال٠ٚ ايض١ٜٛٓ. .7

 يًُٛظـ. ايعال٠ٚ ايض١ٜٛٓ ال تعين بايطزٚر٠ االْتكاٍ إىل ايدرد١ اي  تًٞ ايدرد١ اواي١ٝ .8



 

 
 38الصفحة 

 

 راض ــــدينة ألمـــمـة الـيـعـمـج
 الخيرية الدم الوراثية

 مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية 
 0541( لعام 655)بالرقم 

 

AlMadinah Hereditary Blood 
Disorders Charity Society  

 

Reg. at Ministry of Social Affaires  
No. (544) on 1430 

 

 ـددٍٚ املزاتب ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ٚايٛظا٥

 

 ايٛظا٥ـ اخلدل٠ املؤٌٖ املزتب١

 قٗٛدٞ –سارظ  –صا٥ل  –عاٌَ  - ابتدا٥ٞ األٚىل

 َعكب دٚا٥ز سه١َٝٛ –َزاصٌ  ص١ٓ َتٛصط ١ايجاْٝ

 –َٛظـ اصتكباٍ -َٓضل  ص١ٓ ثاْٟٛ ايجايج١

 ناتب سضابات –َد ٌ بٝاْات  صٓٛات 3 ثاْٟٛ ايزابع١

 اخلاَض١

 صٓٛات 5 ثاْٟٛ

دبًّٛ ؾٛم  أَني  شْ٘–صهزترل

 ايجاْٟٛ
 صٓتني

 إدارَٟٛظـ  صٓٛات 3 بهايٛرٜٛظ ايضادص١

 َضاعد إدارٟ  –حماصب صٓٛات 4 بهايٛرٜٛظ ايضابع١

 َدٜز َهتب  –َٛظـ أ صا٥ٞ  صٓٛات 3 َادضترل ايجا١َٓ

 ايتاصع١

بهايٛرٜٛظ / 

 إدارٟ
 صٓٛات 10

 َضاعد َدٜز تٓؿٝذٟ –
 صٓٛات 5 َادضترل

 صٓتني دنتٛراٙ / سَاي١

 ايعاعز٠

 ص١ٓ 15 بهايٛرٜٛظ

 صٓٛات 7 َادضترل املدٜز ايتٓؿٝذٟ –َدٜز اجلُع١ٝ 

 صٓٛات 3 دنتٛراٙ
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 3931 3573 3248 2953 2685 2441 2219 2117 1834 1667 1515 1378 1252 1139 1135 الثانيت

 5199 4726 4297 3916 3551 3228 2935 2668 2425 2215 2114 1822 1656 1516 1369 الثالثت

 5976 5433 4939 4491 4182 3711 3373 3168 2788 2535 2315 2195 1915 1731 1574 الرابعت

 7913 7184 6531 5937 5398 4917 4461 4155 3687 3351 3147 2771 2518 2289 2181 الخامست

 9191 8265 7513 6831 6219 5645 5132 4665 4241 3856 3515 3186 2897 2633 2394 السادست

 12123 11931 9936 9133 8212 7465 7687 6171 5619 5199 4635 4214 3831 3483 3166 السابعت

 13827 12571 11427 11388 9444 8585 7815 7195 6451 5864 5331 4846 4416 4115 3641 الثامنت

 18285 16123 15112 13738 12489 11354 11321 9393 8531 7755 7151 6419 5826 5297 4815 التاسعت

 21126 19114 17377 15797 14361 13155 11869 11791 9819 8917 8117 7371 6711 6191 5537 العاشرة
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