
 التعديالت المقترحة:

 اللون األزرق الفاتح: تعديالت صياغة أو إعادة تبويب.

 اللون األحمر: إضافات لم تكن موجودة في النسخة القديمة.

 النظام الداخلي المقترح النظام الداخلي الحالي
 الفصل األول

 اسم الجمعية ومقرها وأهدافها
 األولالباب 

 التعريف بالجمعية ومهامها

تُؤسَّس في الجمهورية العربية السورية جمعية ال تتوخى الربح تُسّمى "الجمعية العلمية السورية  -1 المادة

 للمعلوماتية"، يكون مقّرها الرئيس دمشق، ويشمل نشاطها جميع المحافظات السورية
 تعريف الجمعية - 1 المادة

بمل ب قانلن   1989جتلخى الربحي أُسوووووسوووووم     العا    الجمعية العلمية السوووووللمة للمعلل،اجيةي  معية ا

وسيعبر عنها    سياق  .،قّرها الرئيس د،شقي ومشمل نشاطها  ميع المحا ظات السللمةالجمعيات النا ذي 

 هذا النظا  اختصالاً بـ "الجمعية".

ة، وذلك من النواحي غرض الجمعية: االرتقاء بقطاع المعلوماتية والقطاعات المرتبطة به في سوري -2المادة 

 العلمية والتقنية والثقافية والمهنية، وصوالً إلى اقتصاد المعرفة الرقمي

 غرض الجمعية - 2 المادة
   سووووووللمةي و لل ،ا النلال  العلمية والتقنية وال قا ية  جقانات المعلل،ات وااجصووووووااتاالجقاء بقطاع 

 التنمية المستدا،ةمساهم    جحقيق لقم  ،عر   والمهنيةي وصلاً إلى اقتصاد 
 

 :تقوم الجمعية لتحقيق غرضها وأهدافها بالعمل وفق المحاور التالية –3المادة 

 :على الصعيد العلمي والتقني والثقافي .1

 قياس تقييم واقع مجتمع المعلومات في سورية وتطويره لإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

  وتطبيقاتها في سورية، وتطوير استخدامها وترشيده، بالتعاون مع توطين تقانات المعلومات واالتصاالت

 .الجهات المعنية

  ،اإلسهام في وضع السياسات واالستراتيجيات في مجال المعلوماتية والمجاالت المرتبطة به في سورية

 .بالتعاون مع الجهات المختصة

 لمرتبطة به في سورية، واإلسهام في تحفيز إصدار التشريعات والضوابط في مجال المعلوماتية والمجاالت ا

 .اإلعداد لها، بالتعاون مع الجهات المختصة

 تشجيع وتبني البحوث والدراسات واألنشطة التي تفيد في: 

 تطوير صناعة البرمجيات، وخاصة البرمجيات العربية. 

 تطوير المحتوى العربي على اإلنترنت وشبكات المعلومات. 
 وب واألنظمة المعلوماتيةاستخدام اللغة العربية في الحاس. 

  الترجمة والتعريب ووضع المصطلحات التقنية المتعلقة بمجال المعلوماتية والمجاالت المرتبطة

 .به وتوحيدها

 التقييس، وخاصة في مجال أتمتة إجرائيات العمل وما يرتبط بها من ضوابط. 

 جميع األنشطة األخرى التي تساهم في رفع مستوى المعلوماتية في سورية. 

 ،ها  الجمعية - 3 المادة

 :اآلجية المها الجمعية    ،عرض جحقيق الغرض ،ا إلداثها إلى القيا  ب جسعى

 :النلال  العلمية والتقنية وجشجيع اابتكال والعمل الرمادي    -أ

وصلاً نحل جطبيقات الذكاء جلطيا جقانات المعلل،ات وااجصاات وجطبيقاجها    سللمةي  -1

 .بالتعاون ،ع الجهات المعنية يوجطلمر استخدا،هاالصناع  

تي بما مساهم    صناعة البر،جياالعمل على خلق نظا  ،تكا،ل لتطلمر ودعم اإلنتاج المعر   و -2

 جعزمز العمل الرمادي    سللمة وجلسيع آ اقه.

 .ر   السلليالمحتلى المعي والتركيز على جطلمر المحتلى العرب  على اإلنترن  -3

 .استخدا  اللغة العربية    الحاسلب واألنظمة المعلل،اجيةجطلمر أدوات  -4

جطلمر أدوات لدعم ،كلنات المجتمع السللي والتركيز على الفئات األك ر لا ة ، ل  وي اإلعاقة  -5

 والمرأة والمجتمعات الرمفية.   

 :التشرمع والتنظيم والقياس والضبط    -ب

ية والتنظيمية الت  مفرضها التطلل العالم     جقانات ااجصاات التشرمعلتيا ات استشراف اا -1

واإلسها     اإلعداد لهاي بالتعاون ،ع الجهات واقترالهاي  يوالمعلل،ات وكل ،ا مرجبط بها

 .المختصة

والمجاات جقانات المعلل،ات وااجصاات اإلسها     وضع السياسات وااستراجيجيات    ،جال  -2

 .ي وبما منسجم ،ع التل هات العالمية   سللمةي بالتعاون ،ع الجهات المختصة امرجبطة بهال

   التنمية جطلمر نظا  قياس وجقييم األثر استخدا  جقانات المعلل،ات وااجصاات و،ساهمتها  -3

 .المستدا،ة ااقتصادمة واا تماعية

لمختلف القضاما المتعلقة بتقانات المعلل،ات وااجصاات وعلى و ة  والمعيرة التقييسي -4

 الخصلص المحتلى الرقم . 



  اإلسهام مع الجهات اإلدارية واإلحصائية وغيرها في وضع قواعد معطيات تخدم أهداف مجتمع المعلومات

 .في سورية

  تنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل والدورات التدريبية في مجاالت عمل الجمعية، بالتعاون مع

 .الهيئات والمنظمات العالمية المختصة

 الورقية واإللكترونية التي تخدم أغراض الجمعية إصدار المطبوعات والنشرات. 

  الحضور الفاعل في المؤتمرات واالجتماعات والمحافل والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بنشاطات

 .الجمعية

  ،اإلسهام في الحوار الدولي حول السياسات واالستراتيجيات في مجال المعلوماتية والمجاالت المرتبطة به

 ...ي قضايا مثل إدارة اإلنترنت وردم الفجوة الرقمية وإطالق مشاريع التنمية المعلوماتية وغيرهاوخاصة ف

السعي لتحقيق أهداف األلفية الصادرة عن األمم المتحدة فيما يخص مجال المعلوماتية والمجاالت المرتبطة به في 

 سورية

  والمنظمات، المحلية واإلقليمية والدولية، التي تتالءم التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات

 :أهدافها مع أغراض الجمعية، وبوجه خاص

  الجهات التربوية والتعليمية، بهدف تطوير مناهج تعليم المعلوماتية واستخدام المعلوماتية في

 .التعليم

 إغناء المكتبات  الجهات اإلعالمية والثقافية، بهدف نشر المعلوماتية وتطبيقاتها واإلسهام في

 .العامة بجميع أنواع المراجع ذات الصلة بالمعلوماتية

 تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع المعلوماتي السوري. 

 مساعدة الجهات العامة والخاصة الراغبة في إنشاء نظم معلومات خاصة بها. 

 ية التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع إقامة ورعاية مشاريع التنمية المعلوماتية في المناطق والتجمعات السكن

 .وبوجه خاص المناطق الريفية النائية

 إقامة رحالت ونشاطات علمية واجتماعية ألعضائها. 

 :على الصعيد المهني .2

  تحفيز إصدار التشريعات والضوابط الالزمة لتنظيم سوق ومهنة المعلوماتية، واإلسهام في اإلعداد لها

 .بالتعاون مع الجهات المختصة

 وضع أسس وضوابط اعتمادية األفراد والشركات والمؤسسات في مجال المعلوماتية. 

 إنشاء حاضنات لدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المعلوماتية. 

 توطين وتطوير ونشر البرمجيات المفتوحة المصدر وتطبيقاتها. 

 تنظيم المعارض المختصة بالمعلوماتية وتقاناتها. 

 وتشجيع نشاطات األعمال والخدمات االلكترونية دعم. 

التر مة والتعرمب ووضع المصطلحات التقنية المتعلقة بمجال المعلل،اجية والمجاات المرجبطة  -5

 .به وجلليدها

    المجال المهن  -ج

و،هنة المعلل،اجيةي واإلسها     اإلعداد جحفيز إصدال التشرمعات والضلابط الالز،ة لتنظيم سلق  -1

 .لها بالتعاون ،ع الجهات المختصة

 .وضع أسس وضلابط اعتمادمة األ راد والشركات والمؤسسات    ،جال المعلل،اجية -2

،جال العمل الرمادي    إنشاء لاضنات لدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتلسطة العا،لة     -3

 .قطاع المعلل،اجية

 والحلسبة السحابية والبيئة المفتللة. البر،جيات المفتللة المصدل،بادئ ونشر  جلطيا وجطلمر -4

 .جنظيم المعالض المختصة بالمعلل،اجية وجقاناجها -5

 .دعم وجشجيع نشاطات األعمال والخد،ات االكترونية -6

 :النلال  ال قا ية والتلعلمة وبناء القدلات    -د

 .   التعليم واستخدا،ها وااجصااتجقانات المعلل،ات ،ناهج جعليم برا،ج و جطلمر -1

ل ع سلمة التدلمب وبناء القدلات    ،جال جقانات المعلل،ات وااجصاات واالجقاء به و ق  -2

 المعامير والنظم المعترف بها عالمياً. 

   كا،ل المجتمع السلليي وجعزمر ثقا ة ااستخدا   جطبيقاجهاااجصاات ووجقانات المعلل،ات نشر  -3

 . الفعال لها

اإلسها     ي وإصدال المطبلعات والنشرات الللقية واإللكترونية الت  جخد  أغراض الجمعية -4

 .بها إغناء المكتبات العا،ة بجميع أنلاع المرا ع  ات الصلة

جنظيم المؤجمرات والندوات وولشات العمل    ،جاات عمل الجمعيةي بالتعاون ،ع الهيئات  -5

 .المختصة واإلقليمية والمحلية والمنظمات العالمية

 :   النلال  المجتمعية التنملمة -ه

التنمية المستدا،ة أهداف  لل،ات لتحقيقعنحل جحقيق اإلد،اج الفعال لخطلط عمل قمة المالسع   -1

 .الصادلة عا األ،م المتحدة    سللمة

 .جعزمز دول المرأة والشباب    المجتمع المعلل،اج  السللي -2

 .العا،ة والخاصة الراغبة    إنشاء نظم ،علل،ات خاصة بها،ساعدة الجهات  -3

إقا،ة ولعامة ،شالمع التنمية المعلل،اجية    المناطق والتجمعات السكنية الت  جحتاج إلى ، ل  -4

 .هذه المشالمع وبل ه خاص المناطق الرمفية النائية

 :،جال جعزمز الشراكات    -و

والمحا ل والمنظمات اإلقليمية والدولية  ات العالقة الحضلل الفاعل    المؤجمرات واا تماعات  -1

 .بنشاطات الجمعية

اإلسها     الحلال الدول  للل السياسات وااستراجيجيات    ،جال المعلل،اجية والمجاات  -2

المرجبطة بهي وخاصة    قضاما ، ل إدالة اإلنترن  ولد  الفجلة الرقمية وإطالق ،شالمع التنمية 

 ...االمعلل،اجية وغيره

التعاون والتنسيق ،ع المؤسسات والهيئات والجمعيات والمنظماتي المحلية واإلقليمية والدوليةي  -3

 الت  جتالء  أهدا ها ،ع أغراض الجمعية

تسعى الجمعية إلنشاء مقاّر لها من مواردها الخاصة وعن طريق مساهمة األعضاء والهيئات المهتمة  -4المادة 

 .والجهات ذات العالقة بعملها

 ،قال الجمعية:  - 4 المادة

جسعى الجمعية إلنشاء ،قاّل لها ،ا ،لالدها الخاصة وعا طرمق ،ساهمة األعضاء والهيئات المهتمة 

 .والجهات  ات العالقة بعملها



  - 5 المادة .ال يجوز للجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية واألمور السياسية -5المادة 

 .واأل،لل السياسيةا مجلز للجمعية أن جتدخل    العقائد الدمنية 

 الفصل الثاني
 العضوية

 الثاني بابال
 العضوية

 

 .تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف -6المادة 

a.  األعضاء العاملون هم األعضاء المنتسبون الذين يحققون شروط العضوية المنصوص عليها في هذا

 .النظام

b.  منتسبون ال يحققون شروط العضوية العاملة، ويؤدّون التزاماتهم األعضاء المؤازرون هم أعضاء

المالية دون أن يكون لهم حق التصويت في الهيئات العامة. ويضع مجلس إدارة الجمعية شروط 

 .االنتساب لهؤالء األعضاء

c.  أعضاء الشرف هم أعضاء غير منتسبين، ويقرر مجلس اإلدارة تسميتهم بحكم مكانتهم العلمية أو

 .ارية أو المهنية، أو تقديراً لجهود خاصة قاموا بها في خدمة الجمعيةاإلد

 "ويضاف إلى أعضاء الجمعية من غير حملة الجنسية العربية السورية صفة "صديق

 العضلمة    الجمعية: - 6 المادة

 :جتألف الجمعية ،ا

الذما ي ،ا لملة الجنسية السللمة و،ا    لكمهمي هم األعضاء المنتسبلناألعضاء العا،للن:  -1

 .المنصلص عليها    هذا النظا  العا،ل العضلاكتساب صفة محققلن شروط 

 ي ،ا لملة الجنسية السللمة أو ،ا    لكمهميمنتسبلنالعضاء األهم األعضاء المؤازلون:  -2

 . اانتساب المنصلص عليها    هذا النظا شروط محققلن و

اإلدالة جسميتهم بحكم ،كانتهم العلمية هم أعضاء غير ،نتسبياي ومقرل ،جلس أعضاء الشرف:  -3

 .أو اإلدالمة أو المهنيةي أو جقدمراً لجهلد خاصة قا،لا بها    خد،ة الجمعية

فة ة السللمةي ومحققلن شروط اكتساب صاألصدقاء: األعضاء المنتسبلن ،ا غير لملة الجنسي -4

 العضل العا،ل المنصلص عليها    هذا النظا . 

سبلن ،ا غير لملة الجنسية السللمةي ومحققلن شروط اانتساب الز،الء: األعضاء المنت -5

 المنصلص عليها    هذا النظا . 

 :يشترط في عضو الجمعية العامل -7المادة 

a.  ً  .أالّ يقل عمره عن ثمانية عشر عاما

b. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

c. أن يكون قد اطلع على نظام الجمعية وقبل به. 

d.  قطاع المعلوماتية أو في القطاعات المرتبطة به، وأن تتحقق لديه أية ضوابط أن يكون من العاملين في

 .إضافية يضعها مجلس اإلدارة تتعلق بمستوى التأهيل أو الخبرة العملية

e. أن يتقدم بطلب انتساب إلى الجمعية يتضمن اسمه ومكان إقامته ومهنته مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة. 

f. ب انتسابه. ويجوز لمجلس اإلدارة منح هذه الصالحية للجان اإلداريةأن يقبل مجلس اإلدارة طل. 

 

 شروط العضلمة    الجمعية:  - 7 المادة

 مرغب باانتساب لعضلمة الجمعية أن محقق الشروط التالية:  يمامشترط  -أ

1-  ً  .أاّ مقل عمره عا ثمانية عشر عا،ا

 أن مكلن لاصالً على الشهادة ال انلمة على األقل. -2

ي أو أن مكلن لدمه خبرة عملية لمدة ا جقل عا ا،ا معادلهأو  ICDLأن مكلن لاصالً على شهادة  -3

 ألبع سنلات    استخدا  الحاسلب.

 .أن مكلن لسا السيرة والسللك -4

 .أن مكلن قد اطلع على نظا  الجمعية وقبل به -5

اً به  ميع اللثائق أن متقد  بطلب انتساب إلى الجمعية متضما اسمه و،كان إقا،ته و،هنته ،ر ق -6

 .المطللبة

 .أن مقبل ،جلس اإلدالة طلب انتسابه. ومجلز لمجلس اإلدالة ،نح هذه الصاللية للجان اإلدالمة -7

مكتسب العضل المنتسب إلى الجمعية صفة العضل العا،ل عند جحقق الشروط التالية باإلضا ة للشروط  -ب

 المذكللة أعاله:

  .اجية أو    القطاعات المرجبطة بهأن مكلن ،ا العا،ليا    قطاع المعلل، -1

،ستلى التأهيل بخصلص مضعها ،جلس اإلدالة  الضلابط اإلضا ية الت أن جتحقق لدمه  -2

 .الخبرة العمليةوااختصاص و

 :تزول صفة العضوية في الحاالت التالية -8المادة 

a.  ً  .انسحاب العضو بكتاب خطي موقع منه شخصيا

b. فقدان شرط من شروط العضوية. 

c.  العضو في دفع التزاماته المالية لمدة عام أو أكثرتأخر. 

d. الوفاة. 

e. الفصل، ويكون ذلك في إحدى الحاالت التالية: 

a.  ً  .إذا قام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنويا

 شروط زوال العضوية: - 8 المادة
 جزول صفة العضلمة    الحاات التالية: -أ

1-  ً  .انسحاب العضل بكتاب خط  ،لقع ،نه شخصيا

 . قدان شرط ،ا شروط العضلمة -2

 .المالية لمدة عا  أو أك رجأخر العضل    د ع التزا،اجه  -3

 .الل اة -4



b. إذا استغلَّ انضمامه إلى الجمعية لتحقيق أغراض شخصية. 

مجلس اإلدارة. أّما عضو مجلس اإلدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة ويكون زوال صفة العضوية بقرار من 

 .وفق الشروط المحددة في هذا النظام

 :الحالتيا التاليتياالفصلي ومكلن  لل    إلدى  -5

1-5-  ً  .إ ا قا  بأي عمل ،ا شأنه أن ملحق بالجمعية ضرلاً  سيماً ،ادماً أو ،عنلما

 .إ ا استغلَّ انضما،ه إلى الجمعية لتحقيق أغراض شخصية -2-5

عضل ،جلس اإلدالة بالنسبة لأّ،ا  ياإلدالةبقرال ،ا ،جلس بالنسبة لألعضاء مكلن زوال صفة العضلمة  -ب

 . يفصل بقرال ،ا الهيئة العا،ة و ق الشروط المحددة    هذا النظا 

 .مبلغ العضل بقرال زوال صفة العضلمة عنه خالل ،دة خمسة عشر مل،اً ،ا جالمخ صدول هذا القرال  -ج

 .عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القراريبلغ العضو بقرار زوال صفة العضوية عنه خالل مدة خمسة  -9المادة 

يحق لمجلس اإلدارة إعادة صفة العضوية إلى األعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم  -10المادة 

 .دفعهم رسوم االشتراك إذا قاموا الحقاً بدفع الرسوم المستحقة عليهم، وذلك وفق الضوابط التي يضعها

 شروط إعادة صفة العضوية:  - 9 المادة
للمجلس اإلدالة إعادة صفة العضلمة إلى األعضاء الذما زال  عنهم هذه الصفة بسبب عد  د عهم محق 

 لسل  ااشتراك إ ا قا،لا القاً بد ع الرسل  المستحقة عليهمي و لل و ق الضلابط الت  مضعها.

 

استرداد رسم االنتساب أو ال يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفى  -11المادة 

 .رسوم االشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للجمعية، وليس له الحق في أموال الجمعية

 

  - 10 المادة

ا مجلز للعضل أو لما زال  عنه صفة العضلمة أو لللثة العضل المتل ى استرداد لسم اانتساب أو  

 .وليس له الحق    أ،لال الجمعيةلسل  ااشتراك أو الهبات والتبرعات الت  قد،ها للجمعيةي 

 

 

  - 11 المادة

األعضاء العا،ليا المرجبطيا ،ع الجمعية بعالقة جعاقدمة )عقد جلظيف أو خبرة أو جللمد( لقهم  مفقد -أ

 سرمان العقد.  ،دة،جلس اإلدالة خالل  انتخابات    التصلم    

لعضل  محقمحق ألي عضل عا،ل الجمع بيا عضلمة ،جلس اإلدالة وعضلمة اللجان اإلدالمةي كما ا  ا -ب

 ،ع،جلس اإلدالة أو عضل اللجنة اإلدالمة أن مرجبط بعالقة جعاقدمة )عقد جلظيف أو خبرةي أو جللمد( 

 .جكليفه كعضل ،جلس إدالة أو لجنة إدالمة  ترة طيلة الجمعية

 الفصل الثالث
 ات العامة الفرعيةالهيئ

 الثالث بابال
 الهيئات العامة الفرعية

تتألف الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين الذين أدوا االلتزامات المترتبة عليهم وفق هذا النظام  -12المادة 

ن أعضاء الجمعية في كل محافظة من المحافظات  ومضى على قبول عضويتهم مدة ال تقل عن سنة. ويُكّوِّ

 .السورية هيئة فرعية

  - 12 المادة

جتألف الهيئة العا،ة ،ا  ميع األعضاء العا،ليا الذما أدوا االتزا،ات المترجبة عليهم و ق هذا النظا  و،ضى 

على قبلل عضلمتهم ،دة ا جقل عا سنة. ومُكّلمن أعضاء الجمعية    كل ،حا ظة ،ا المحا ظات السللمة 

 .هيئة  رعية

 

العامة العادية مرة واحدة في السنة، وذلل خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة المالية تنعقد الهيئة  -13المادة 

 .للجمعية، ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك

  - 13 المادة

المالية جنعقد الهيئة العا،ة العادمة ،رة والدة    السنةي و لل خالل األشهر ال الثة التالية انتهاء السنة 

 .للجمعيةي ومجلز دعلجها ا تماعات غير عادمة كلما اقتض  المصلحة  لل



يجري العمل بنظام التمثيل عند دعوة الهيئة العامة، بحيث تُعقد أوالً الهيئات الفرعية التي يجري فيها  -14المادة 

ليها وزارة الشؤون االجتماعية انتخاب ممثلين إلى الهيئة العامة بنسبة تمثيل يحددها مجلس اإلدارة، وتوافق ع

والعمل؛ ثم تنعقد الهيئة العامة التي تتألف حينئذ من هؤالء األعضاء المنتخبين، مضافاً إليهم أعضاء مجلس 

 .اإلدارة القائمين. ويحضر الهيئة العامة أعضاء لجنة األمناء بصفة مراقبين

  - 14 المادة

ُتعقد أواًل الهيئات الفرعية التي يجري فيها انتخاب يجري العمل بنظام التمثيل عند دعوة الهيئة العامة، بحيث 
ممثلين إلى الهيئة العامة بنسبة تمثيل يحددها مجلس اإلدارة، وتوافق عليها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛ 
ثم تنعقد الهيئة العامة التي تتألف حينئذ من هؤالء األعضاء المنتخبين، مضافًا إليهم أعضاء مجلس اإلدارة 

 ائمين. ويحضر الهيئة العامة أعضاء لجنة األمناء بصفة مراقبينالق

 

يعتبر األعضاء المنتخبون كممثلين لهيئاتهم الفرعية في الهيئة العامة بمثابة هيئة عامة  - 15 المادة
 فرعية في المحافظة التي يتبعون لها.

اإلدارية تجتمع الهيئة العامة الفرعية لكل محافظة كل ستة أشهر مرة لتقييم أداء اللجنة  - 16 المادة
 في المحافظة وترفع تقريرها إلى مجلس اإلدارة وإلى الهيئة العامة للجمعية.

تعقد اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الفرعية في مقّر الجمعية الرئيسي أو في أحد مقاّرها في  -15المادة 

وذلك قبل موعد االنعقاد المحافظات وفق دعوة يوجهها مجلس اإلدارة إلى األعضاء الذين يحق لهم الحضور، 

بخمسة عشر يوماً على األقل. ويرفق بالدعوة جدول أعمال االجتماع. وتلصق في مقّر الجمعية الرئيسي ومقاّرها 

في المحافظات صورة عن الدعوة وجدول األعمال والحسابات الختامية وقائمة بأسماء األعضاء المدعوين. وتعلم 

باالجتماعات قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على األقل وترسل لها صورة مديريات الشؤون االجتماعية والعمل 

 .عن جدول األعمال

  - 17 المادة

جعقد ا تماعات الهيئة العا،ة والهيئات الفرعية    ،قّر الجمعية الرئيس  أو    ألد ،قاّلها     -أ

المحا ظات و ق دعلة مل هها ،جلس اإلدالة إلى األعضاء الذما محق لهم الحضللي و لل قبل 

 عد اانعقاد بخمسة عشر مل،اً على األقل. ،ل

 مر ق بالدعلة  دول أعمال اا تماع.  -ب

عا أعمال ،جلس اإلدالة إلى الهيئة العا،ة لتقييم جقدمم جقرمر مجب أن متضما  دول اا تماع  -ج

 أداءه. 

عا أعمال اللجنة اإلدالمة    المحا ظة إلى الهيئة  جقدمم جقرمرمجب أن متضما  دول اا تماع  -د

 .التقييم أداءه الفرعية    المحا ظة

جلصق    ،قّر الجمعية الرئيس  و،قاّلها    المحا ظات صللة عا الدعلة و دول األعمال  -ه

 والحسابات الختا،ية وقائمة بأسماء األعضاء المدعلما. 

جُعلَم ،دمرمات الشؤون اا تماعية والعمل باا تماعات قبل ،لعدها بخمسة عشر مل،اً على  -و

 .وجرسل لها صللة عا  دول األعمالاألقل 
 

 .يجب أن تُعقد اجتماعات الهيئات الفرعية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأسبوع واحد على األقل -16المادة 

  - 18 المادة

 .والد على األقل بشهرمجب أن جُعقد ا تماعات الهيئات الفرعية قبل ،لعد ا تماع الهيئة العا،ة 

 

الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية يجوز لعُشر أعضاء  -17المادة 

لالنعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خالل خمسة عشر يوماً 

 .جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة

  - 19 المادة

العا،ة أن مطلبلا كتابة إلى ،جلس اإلدالة دعلة الهيئة العا،ة غير العادمة مجلز لعُشر أعضاء الهيئة 

لالنعقاد على أن مبينلا    طلبهم الغرض ،ا  للي  إ ا لم مستجب المجلس لهذا الطلب خالل خمسة عشر 

 .مل،اً  از لهم جل يه الدعلة ،باشرة إلى أعضاء الهيئة العا،ة
 

كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة الفرعية. وتنظم اإلنابة في  يحق للعضو أن ينيب عنه -18المادة 

مديريات الشؤون االجتماعية والعمل. أما في الهيئة العامة المنعقدة وفق نظام التمثيل، فال يجوز للعضو الحاضر 

 .في الهيئة العامة أن ينيب عنه أحداً 

  - 20 المادة

ا تماع الهيئة الفرعية. وجنظم اإلنابة    ،دمرمات محق للعضل أن منيب عنه كتابة عضلاً آخر مم له    

الشؤون اا تماعية والعمل. أ،ا    الهيئة العا،ة المنعقدة و ق نظا  التم يلي  ال مجلز للعضل الحاضر    

 .الهيئة العا،ة أن منيب عنه ألداً 



سها أكبر أعضاء مجلس اإلدارة يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حال غيابه؛ ويرأ -19المادة 

 .سناً إذا غاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه معاً. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس اإلدارة

  - 21 المادة

مرأس الهيئة العا،ة لئيس ،جلس اإلدالة أو نائبه    لال غيابه؛ ومرأسها أكبر أعضاء ،جلس اإلدالة سناً 

 .أ،انة السر أ،يا سر ،جلس اإلدالةإ ا غاب لئيس ،جلس اإلدالة ونائبه ،عاً. ومتللى 

 

يرأس الهيئة الفرعية رئيس مجلس اإلدارة، أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة بتكليف من رئيس مجلس  -20المادة 

اإلدارة، أو رئيس اللجنة اإلدارية في المحافظة. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس اإلدارة أو أمين سر اللجنة 

 .اإلدارية

 

  - 22 المادة

الهيئة الفرعية لئيس ،جلس اإلدالةي أو ألد أعضاء ،جلس اإلدالة بتكليف ،ا لئيس ،جلس اإلدالةي مرأس 

أو لئيس اللجنة اإلدالمة    المحا ظة. ومتللى أ،انة السر أ،يا سر ،جلس اإلدالة أو أ،يا سر اللجنة 

 .اإلدالمة

ياً إذا بلغ عدد األعضاء الحاضرين أكثر من يعتبر اجتماع الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية قانون -21المادة 

نصف عدد األعضاء المدعوين؛ فإذا لم يتحقق هذا النصاب تدعى الهيئة الجتماع ثاٍن يعقد بعد مضي أسبوع على 

األقل وشهر على األكثر من تاريخ االجتماع األول، ويعتبر االجتماع الثاني قانونياً إذا كان عدد األعضاء 

عن عدد أعضاء مجلس اإلدارة للهيئة العامة، وال يقل عن عدد أعضاء اللجنة اإلدارية للهيئات الحاضرين ال يقّل 

 الفرعية

  - 23 المادة

معتبر ا تماع الهيئة العا،ة أو الهيئات الفرعية قانلنياً إ ا بلغ عدد األعضاء الحاضرما أك ر ،ا نصف عدد 

ا تماع ثاٍن معقد بعد ،ض  أسبلع على األقل األعضاء المدعلما؛  إ ا لم متحقق هذا النصاب جدعى الهيئة 

ً إ ا كان عدد األعضاء  وشهر على األك ر ،ا جالمخ اا تماع األولي ومعتبر اا تماع ال ان  قانلنيا

الحاضرما ا مقّل عا عدد أعضاء ،جلس اإلدالة للهيئة العا،ةي وا مقل عا عدد أعضاء اللجنة اإلدالمة 

 .للهيئات الفرعية

 

 :تنظر الهيئة العامة العادية في األمور المدرجة في جدول األعمال، وبوجه خاص األمور التالية -22المادة 

a. تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خالل العام الماضي. 

b. تقرير مراقب الحسابات. 

c. التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية. 

d.  للسنة المالية القادمةإقرار مشروع الميزانية. 

e. إقرار توجهات الجمعية وخطة عملها للعام التالي. 

f. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء الجمعية. 

g.  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدالً عن األعضاء الذين انتهت مدة واليتهم أو زالت عنهم صفة

 .العضوية

h.  األمور األخرى التي توافق الهيئة العامة على كل ما يعرضه مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة العامة من

 .إدراجها في جدول األعمال

  - 24 المادة

 :جنظر الهيئة العا،ة العادمة    األ،لل المدل ة     دول األعمالي وبل ه خاص األ،لل التالية

 .جقرمر ،جلس اإلدالة عا أعمال الجمعية ولالتها خالل العا  الماض  .1

 .جقرمر ،راقب الحسابات .2

 .حسابات الختا،ية للسنة المالية المنتهيةالتصدمق على ال .3

 .إقرال ،شروع الميزانية للسنة المالية القاد،ة .4

 .جل هات الجمعية وخطة عملها للعا  التال  .5

 .،دقق لسابات ،ا غير أعضاء الجمعيةجعييا  .6

 جقرمر عا أعمال ،جلس اإلدالة خالل  ترة العا  الماض . .7

األعضاء الذما انته  ،دة وامتهم أو زال  عنهم صفة انتخاب أعضاء ،جلس اإلدالة بداً عا  .8

 .العضلمة

كل ،ا معرضه ،جلس اإلدالة وأعضاء الهيئة العا،ة ،ا األ،لل األخرى الت  جلا ق الهيئة العا،ة  .9

 .على إدلا ها     دول األعمال

المنعقدة وفق نظام التمثيل. تنظر الهيئة الفرعية في جدول األعمال نفسه الذي تنظر فيه الهيئة العامة  -23المادة 

 .ويُضاف إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية مواضيع تخص المحافظة المعنية

  - 25 المادة

جنظر الهيئة الفرعية     دول األعمال نفسه الذي جنظر  يه الهيئة العا،ة المنعقدة و ق نظا  التم يل. 

 .ومُضاف إلى  دول أعمال الهيئة الفرعية ،لاضيع جخص المحا ظة المعنية



تتخذ قرارات الهيئة العامة والهيئات الفرعية باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين والممثَّلين؛  -24المادة 

وتصدر قرارات الهيئة العامة باألغلبية المطلقة ألعضاء الهيئة العامة فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية 

  :ثلثي أعضاء الهيئة في الحاالت التالية

a.  نظام الجمعية فيما يتعلق بالغرض منهاتعديل 

b. حل الجمعية. 

c. عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو سحب الثقة منهم. 

d. اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها. 

  - 26 المادة

جتخذ قرالات الهيئة العا،ة والهيئات الفرعية باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرما والمم َّليا؛ وجصدل 

المطلقة ألعضاء الهيئة العا،ة  يما متعلق بتعدمل النظا  الداخل  وبأغلبية  قرالات الهيئة العا،ة باألغلبية

 :ثل   أعضاء الهيئة    الحاات التالية

 .جعدمل نظا  الجمعية  يما متعلق بالغرض ،نها .1

 .لل الجمعية .2

 .عزل أعضاء ،جلس اإلدالة أو سحب ال قة ،نهم .3

 .اجحاد الجمعية بغيرها أو إد،ا ها  يها .4

 

ال يجوز لعضو الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية االشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار  -25المادة 

المعروض يتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية أو كانت له مصلحة 

 .شخصية في القرار المطروح عدا انتخاب هيئات الجمعية

  - 27 المادة

العا،ة أو الهيئات الفرعية ااشتراك    التصلم  إ ا كان ،لضلع القرال المعروض  ا مجلز لعضل الهيئة

متعلق بإبرا  اجفاق ،عه أو ل ع دعلى عليه أو إنهاء دعلى بينه وبيا الجمعية أو كان  له ،صلحة شخصية 

 .   القرال المطروح عدا انتخاب هيئات الجمعية

والهيئات الفرعية في سجل خاص بمحاضر االجتماعات يوقع عليه كل تدون قرارات الهيئة العامة  -26المادة 

من الرئيس وأمين السر؛ ويذكر في محضر االجتماع أسماء األعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء األعضاء 

الحاضرين والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد األصوات التي حازت 

 ويجب تدوين المحضر فور انتهاء االجتماع عليها.

  - 28 المادة

جدون قرالات الهيئة العا،ة والهيئات الفرعية    سجل خاص بمحاضر اا تماعات ملقع عليه كل ،ا 

الرئيس وأ،يا السر؛ ومذكر    ،حضر اا تماع أسماء األعضاء الذما محق لهم الحضلل وأسماء األعضاء 

الرئيس وأ،يا السر والقرالات المتخذة وعدد األصلات الت  لازت  الحاضرما والمم لياي كما مذكر  يه اسم

 .عليها. ومجب جدوما المحضر  لل انتهاء اا تماع

 

 الرابع الباب
 إدارة الجمعية ولجانها

 

 الفصل الرابع
 اللجان اإلدارية في المحافظات

 نقله للفصل الثاني ضمن الباب الرابع 

في كل محافظة من المحافظات السورية لجنةٌ تسمى اللجنة اإلدارية في تدير نشاطات الجمعية  -27المادة 

المحافظة، يعينها مجلس اإلدارة من بين األعضاء الذين مضت على عضويتهم العاملة مدة ال تقل عن ثالث 

 .سنوات؛ وذلك مع االستئناس قدر اإلمكان بنتائج انتخابات الممثلين إلى الهيئة العامة

 دون أي تعديل 41نقلها إلى المادة 

تنتخب اللجنة اإلدارية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً  -28المادة 

 .للصندوق
 دون أي تعديل 42نقلها إلى المادة 



ر وأمين يرسل كل رئيس لجنة إدارية إلى مجلس اإلدارة، بعد تسمية الرئيس ونائبه وأمين الس -29المادة 

 .الصندوق، قائمة بأسماء لجنته اإلدارية؛ كما يرسل تقريراً نصف سنوي عن نشاطه وحالته المالية
 دون أي تعديل 43نقلها إلى المادة 

 خامسالفصل ال
 مجلس اإلدارة

 الفصل األول 
 (مجلس اإلدارة)  

الجمعية مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة، من بين األعضاء  يدير - 30 المادة

 العاملين في الجمعية، لمدة سنتين. 

يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المقيمين في مقر الجمعية الرئيس عن ستة أعضاء. ويجوز تجديد  أالويجب 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق األنظمة النافذة

  - 29 المادة

مدمر الجمعية ،جلس إدالة ،ؤلف ،ا ألد عشر عضلاً جنتخبهم الهيئة العا،ةي ،ا بيا األعضاء العا،ليا 

مقل عدد أعضاء ،جلس اإلدالة المقيميا    ،قر الجمعية الرئيس عا أا    الجمعيةي لمدة سنتيا. ومجب 

 النا ذة ستة أعضاء. ومجلز ججدمد انتخاب أعضاء ،جلس اإلدالة و ق األنظمة

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا مديرين أو أعضاء مجلس إدارة في أي شركة تجارية  -31لمادة ا
  تعمل في تسويق الحلول أو التجهيزات في مجال المعلوماتية أو المجاالت المرتبطة به

 

  - 30 المادة

ججالمة جعمل    ا مجلز ألعضاء ،جلس اإلدالة أن مكلنلا ،دمرما أو أعضاء ،جلس إدالة    أي شركة 

 .جسلمق الحللل أو التجهيزات    ،جال المعلل،اجية أو المجاات المرجبطة به

ينتخب مجلس اإلدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً  - 32المادة

 للصندوق. 
 المقيمين في منطقة المقر الرئيسي للجمعيةويجب أن يكون رئيس الجمعية وأمين السر وأمين الصندوق من 

  - 31 المادة

منتخب ،جلس اإلدالة    أول ا تماع له ،ا بيا أعضائه لئيساً ونائباً للرئيس وأ،يناً للسر وأ،يناً للصندوقي 

 ومجب أن مكلن لئيس الجمعية وأ،يا السر وأ،يا الصندوق ،ا المقيميا    ،نطقة المقر الرئيس للجمعية.

مكان أحد األعضاء في مجلس اإلدارة، فللمجلس الحق في أن يعين مكان العضو الحائز على إذا شغر -33المادة 
أكبر عدد من األصوات بعد األعضاء المنتخبين في الهيئة العامة األخيرة لشغل المكان الشاغر، وإذا لم يوجد 

شغور المكان  مرشحون احتياطيون، تدعى الهيئة العامة الجتماع غير عادي خالل شهر واحد من تاريخ
  النتخاب من يشغل المكان الشاغر

  - 32 المادة

إ ا شغر ،كان ألد األعضاء    ،جلس اإلدالةي  للمجلس الحق    أن معيا ،كانه العضل الحائز على أكبر  

عدد ،ا األصلات بعد األعضاء المنتخبيا    الهيئة العا،ة األخيرة لشغل المكان الشاغري وإ ا لم مل د 

ى الهيئة العا،ة ا تماع غير عادي خالل شهر والد ،ا جالمخ شغلل المكان ،رشحلن التياطيلني جدع

 انتخاب ،ا مشغل المكان الشاغر

يجوز لمجلس اإلدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات المجلس ثالث مرات متتالية بدون عذر  -43المادة 
 مشروع منسحباً.

 

  - 33 المادة

مجلز لمجلس اإلدالة اعتبال العضل المنقطع عا ا تماعات المجلس ثالث ،رات ،تتالية بدون عذل ،شروع 

 ،نسحباً. 

إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس اإلدارة، تدعى الهيئة العامة الجتماع غير عادي من قبل  -53المادة 

 األعضاء الباقين النتخاب أعضاء يحلون محل األعضاء المنسحبين

  - 34 المادة

إ ا انسحب أك ر ،ا نصف أعضاء ،جلس اإلدالةي جدعى الهيئة العا،ة ا تماع غير عادي ،ا قبل األعضاء 

 الباقيا انتخاب أعضاء محللن ،حل األعضاء المنسحبيا.

 يقوم مجلس اإلدارة بإدارة شؤون الجمعية وأموالها، ويتولى بصورة خاصة القيام باألعمال التالية:  -36المادة 

a.  قرارات الهيئة العامةتنفيذ. 

b. وضع استراتيجية عمل الجمعية. 

c. وضع الخطط السنوية والمشروعات لعمل الجمعية. 

d. إعداد تقارير سنوية عن نشاط الجمعية. 

e. وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية. 

f. مراجعة تقرير مدقق الحسابات. 

g. ظام العاملين واألنظمة اإلدارية األخرى التي يسير بموجبها العمل في الجمعية. وضع النظام المالي ون

 .ويعرض النظام المالي على الهيئة العامة إلقراره

h. تعيين العناصر الالزمة لتسيير أمور الجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم. 

i. الجمعية عند قيامهم  تحديد التعويضات وبدالت االنتقال والبدالت األخرى التي يتقاضاها أعضاء

 .بشؤونها

  - 35 المادة

 :،جلس اإلدالة بإدالة شؤون الجمعية وأ،لالهاي ومتللى بصللة خاصة القيا  باألعمال التالية مقل 

 .ضمان جنفيذ قرالات الهيئة العا،ة -1

 .عملها استراجيجيةوضع التل هات ااستراجيجية للجمعية وإقرال  -2

الملا قة على إطالق برا،ج و،شالمع الجمعية وجحدمد نما ج األعمال الخاصة بها وجبعيتها أو  -3

 .استقالليتها

 .،را عة ،شروع الميزانية السنلمة للجمعية والحسابات الختا،ية للسنة المالية المنتهية -4

 .الحساباتي وجقالمر أنشطة الجمعية ،را عة جقرمر ،دقق -5

اعتماد النظا  المال  ونظا  العا،ليا واألنظمة اإلدالمة األخرى الت  مسير بمل بها العمل     -6

 الجمعية.

 جعييا المدمر التنفيذي و،دمرو المشالمع المستقلة. -7

ي باقتراح ،ا الملا قة على جعييا العا،ليا    المستلمات اإلدالمة العليا    اإلدالة التنفيذمة -8

 .المدمر التنفيذي



j. تأليف أو تعديل اللجان االختصاصية التابعة للجمعية بحسب محاور عمل الجمعية. 

k. تسمية رؤساء اللجان االختصاصية في الجمعية وتحديد مهامهم. 

l. دراسة محاضر اجتماعات اللجان االختصاصية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

m. معية، وشروط انتقال األعضاء العاملين بين مراتب العضوية العاملةوضع ضوابط لالنتساب إلى الج. 

n. النظر في طلبات االنتساب وإقرارها. 

 

الملا قة على ،نح المكا آت والحلا ز والترقيات للعا،ليا    اإلدالة التنفيذمةي باقتراح ،ا  -9

 المدمر التنفيذي.

جحدمد التعلمضات وبدات اانتقال والبدات األخرى الت  متقاضاها أعضاء الجمعية عند قيا،هم  -10

 .بشؤونها

تصاصية التابعة للجمعية بحسب ،حاول عمل الجمعيةي وجسمية جأليف أو جعدمل اللجان ااخ -11

 .لؤسائها وجحدمد ،ها،هم

 جشكيل أو جعدمل جشكيل اللجان اإلدالمة. -12

دلاسة ،حاضر ا تماعات اللجان ااختصاصية واللجان اإلدالمة واجخا  القرالات المناسبة  -13

 .بشأنها

بما منسجم ،ع هذا النظا ي وضع ضلابط اانتساب إلى الجمعيةي وشروط ،راجب العضلمة  -14

 .والنظر    طلبات اانتساب وإقرالها

 

 باعتبال لئيس المجلس ،ا مم ل الجمعية   37د،جها ،ع المادة  .لها من حقوق وما عليها من واجبات فيمامجلس اإلدارة يمثل الجمعية أمام الغير  -37المادة 

 .لرئيسه أو أعضائه أو للجانه اإلداريةلمجلس اإلدارة أن يفّوض ببعض صالحياته  -38المادة 
  - 36 المادة

 .أو للجانه اإلدالمة ي أو للمدمر التنفيذييلمجلس اإلدالة أن مفّلض ببعض صاللياجه لرئيسه أو أعضائه

يجتمع مجلس اإلدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على األقل للنظر في شؤون الجمعية واتخاذ  --38المادة

االجتماع قانونياً إذا حضره نصف األعضاء على األقل. ويجتمع المجلس استثنائياً القرارات المناسبة؛ ويعتبر 

بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو ثلث أعضاء المجلس. ويتم إعالم أعضاء مجلس اإلدارة قبل أسبوع على األقل 

س الجلسة مرجحاً من تاريخ االجتماع المقرر. وتتخذ القرارات باألغلبية النسبية للحاضرين، ويعتبر صوت رئي

 .في حال تعادل األصوات

  - 37 المادة

مجتمع ،جلس اإلدالة دولماً ،رة والدة    كل شهر على األقل للنظر    شؤون الجمعية واجخا    -أ

القرالات المناسبة؛ ومعتبر اا تماع قانلنياً إ ا لضره نصف األعضاء على األقل. ومجتمع المجلس 

ثلث أعضاء المجلس. ومتم إعال  أعضاء ،جلس اإلدالة است نائياً بدعلة ،ا لئيس ،جلس اإلدالة أو 

 قبل أسبلع على األقل ،ا جالمخ اا تماع المقرل.

جتخذ القرالات باألغلبية النسبية للحاضرماي ومعتبر صلت لئيس الجلسة ،ر حاً    لال جعادل   -ب

 .األصلات

قيامه بأعباء مجلس اإلدارة. وال تعتبر ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة تلقي أي أجر من الجمعية لقاء -40المادة 

المكافآت أو تعويضات المهمات العلمية المكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أجراً. ويحق لعضو مجلس اإلدارة 

  .استرداد نفقات االنتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام المالي للجمعية

 

  - 38 المادة

اإلدالة جلق  أي أ ر ،ا الجمعية لقاء قيا،ه بأعباء ،جلس اإلدالة. وا جعتبر ا مجلز لعضل ،جلس  

المكا آت أو جعلمضات المهمات العلمية المكلف بها ،ا قبل ،جلس اإلدالة أ راً. ومحق لعضل ،جلس 

ل  اإلدالة استرداد نفقات اانتقال وغيرها ،ا النفقات الت  منفقها    شؤون الجمعية و قاً للنظا  الما

 .للجمعية



لى تنفيذ قراراته؛ يعدّ رئيس مجلس اإلدارة رئيساً للجمعية؛ ويدير اجتماعات مجلس اإلدارة، ويعمل ع --41المادة 

مام مجلس اإلدارة؛ وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية وفق أحكام النظام المالي؛ ويعدّ مسؤوالً أ

 .عالقاتها مع الجمهور والجهات الرسميةويمثل الجمعية أمام القضاء وفي 

  - 39 المادة

ا باتي ومم ل ولها ،ا لقلق و،ا عليها ،ا   يماعّد لئيس ،جلس اإلدالة ،م الً للجمعية أ،ا  الغير م -أ

 .الجمعية أ،ا  القضاء و   عالقاجها ،ع الجمهلل والجهات الرسمية

 قرالاجه؛مدمر لئيس ،جلس اإلدالة ا تماعات ،جلس اإلدالةي ومعمل على جنفيذ  -ب

لئيس ،جلس اإلدالة هل آ،ر الصرف وعاقد النفقة     ميع نفقات الجمعية و ق ألكا  النظا  المال ؛  -ج

 ومعّد ،سؤواً أ،ا  ،جلس اإلدالة.

واإل راءات  مشرف لئيس ،جلس اإلدالة على عمل المدمر التنفيذي واإلدالة التنفيذمة و قاً للقلاعد -د

   الت  مقرها المجلس.

 .يقوم نائب رئيس الجمعية بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به -42المادة 

  - 40 المادة

 مقل  نائب لئيس الجمعية بمها  الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل مكلفه به 

 : يقوم أمين السر في مجلس اإلدارة بالمهام التالية -43المادة 

a. القرارات التنفيذية المنبثقة عن تلك دوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة، وصياغة ت

 المحاضر، والتوقيع عليها إلى جانب توقيع رئيس الجمعية

b. تحرير الدعوة الجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة. 

c. حفظ أضابير وسجالت الجمعية وأختامها في مقّر الجمعية الرئيسي. 

d.  َّتنفيذه من قرارات االجتماعات السابقة وأسباب عدم تتبع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وإعداد ملخص لما تم

 .تنفيذ ما تبقى من القرارات

e.  اإلشراف على إرسال محاضر االجتماعات وجدول أعمال االجتماعات إلى أعضاء مجلس اإلدارة قبل

 أسبوع على األقل من موعد االجتماع

  - 41 المادة

 :يقوم أمين السر في مجلس اإلدارة بالمهام التالية

اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة والتوقيع عليها إلى جانب توقيع رئيس تدوين محاضر  .1
 ، واإلشراف على صياغة القرارات التنفيذية المنبثقة عن تلك المحاضر..الجمعية

 .اإلشراف على تحرير الدعوة الجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة .2

 .راف على حفظ أضابير وسجالت الجمعيةحفظ أختام الجمعية في مقّر الجمعية الرئيسي واإلش .3

تتبع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وإعداد ملخص لما تمَّ تنفيذه من قرارات االجتماعات السابقة وأسباب  .4
 .عدم تنفيذ ما تبقى من القرارات بالتعاون مع المدير التنفيذي واإلدارات المعنية

الجتماعات إلى أعضاء مجلس اإلدارة قبل اإلشراف على إرسال محاضر االجتماعات وجدول أعمال ا .5
 .أسبوع على األقل من موعد االجتماع

 :يقوم أمين الصندوق في مجلس اإلدارة بالمهام التالية -44المادة 

a.  جمع الرسوم واإلشراف على جبايتها واستالم المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصاالت مختومة بخاتم

 .تلك المبالغ في المصارف المعتمدةالجمعية وموقعة منه وإيداع 

b. تأدية النفقات بموجب أمر صرف نظامي موقع منه ومن رئيس الجمعية أو نائبه في حال غيابه. 

c. سحب األموال من المصارف المعتمدة باالشتراك مع آمر الصرف. 

d. اإلشراف على طلبات الشراء وإدخال المواد وأوامر صرف هذه المواد. 

e. ارة المتعلقة بالشؤون المالية وتقديم كشف شهري باإليرادات والنفقات للمجلستنفيذ قرارات مجلس اإلد. 

f. حفظ الدفاتر والسجالت والمستندات المالية في مقّر الجمعية الرئيسي. 

g. اإلشراف على عمل محاسب الجمعية. 

  - 42 المادة

 مع بالتنسنننننني  الجمعية في المالية اإلدارة عمل على إلشننننننرافبايقوم أمين الصننننننندوج في مجلس اإلدارة 
 :وف  النظام المالي، وعلى وجه الخصوص الضبط واإلشراف على التنفيذي المدير

 .جبايتها واستالم المبالغ التي ترد إلى الجمعيةوجمع الرسوم  .1

 .يداع في المصارف المعتمدةاإل .2

  ة.مر صرف نظاميواتأدية النفقات بموجب أ .3

 .وف  األصول النظاميةسحب األموال من المصارف المعتمدة  .4

 .هذه الموادقيمة طلبات الشراء وإدخال المواد وأوامر صرف  .5

 .بالتعاون مع المدير التنفيذي واإلدارة المالية تقديم كشف شهري باإليرادات والنفقات للمجلس .6

 .حفظ الدفاتر والسجالت والمستندات المالية في مقّر الجمعية الرئيسيالتأكد من  .7

 



 الفصل السادس

 واللجان اإلدالمة ،ها  أعضاء ،جلس اإلدالة

   الباب )اللجان اإلدالمة    المحا ظات( وال ان  )،جلس اإلدالة( ة هذا الفصل ضما الفصليا األول ئججز

 )إدالة الجمعية ولجانها( ال الث

 مقابله الفصل الرابع )اللجان اإلدالمة    المحا ظات( و زء ،ا الفصل السادس الخاص بمها  اللجان اإلدالمة
ال ان الفصل   

 اللجان اإلدالمة    المحا ظات

 27المادة 

  - 43 المادة

تدير نشاطات الجمعية في كل محافظة من المحافظات السورية لجنةٌ تسمى اللجنة اإلدارية في المحافظة، 
يعينها مجلس اإلدارة من بين األعضاء الذين مضت على عضويتهم العاملة مدة ال تقل عن ثالث سنوات؛ 

 .اإلمكان بنتائج انتخابات الممثلين إلى الهيئة العامةوذلك مع االستئناس قدر 

 28المادة 

  - 44 المادة

ً للسر وأميناً  ً للرئيس وأمينا ً ونائبا تنتخب اللجنة اإلدارية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا
 .للصندوج

 29المادة 

  - 45 المادة

السر وأمين الصندوج، يرسل كل رئيس لجنة إدارية إلى مجلس اإلدارة، بعد تسمية الرئيس ونائبه وأمين 
   .قائمة بأسماء لجنته اإلدارية

يدير رئيس اللجنة اإلدارية اجتماعات اللجنة اإلدارية في المحافظة، ويعمل على تنفيذ توصياتها وعلى  -45المادة 

أحكام تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة المتعلّقة بالمحافظة؛ ويجوز تفويضه ببعض الصالحيات اإلدارية والمالية وفق 

 .هذا النظام الداخلي والنظام المالي للجمعية

 

  - 46 المادة

تعتبر اللجان اإلدارية في المحافظات ممثلةً لمجلس إدارة الجمعية في المحافظة ولها صالحيات  -أ
 إطالج األنشطة والمشاريع فيها بما يحق  أغراض الجمعية وينسجم مع استراتيجيتها.

ويلها مبالغ تفوج إيرادات اللجنة اإلدارية لموافقة يخضع إطالج األنشطة والمشاريع التي يتطلب تم -ب
 مجلس اإلدارة.

تخضع الجوانب اإلدارية والتنظيمية في اللجان اإلدارية لألنظمة واإلجراءات التي يقرها مجلس  -ج
 .اإلدارة

 

  - 47 المادة

 فيهاالمشاريع  إدارةالمكتب التنفيذي وعلى  علىفي المحافظة دوراً إشرافياً  اإلدارية اللجنة رئيس يمارس
 :يضمن بما التنفيذية اإلدارة مع بالتنسي 

 االلتزام باألنظمة وتطبي  نظام اإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  -أ
 عملية سياج في اإلدارة، مجلس إلى رفعهادورياً لإلى اإلدارة التنفيذية  وإرسالهاإعداد التقارير الالزمة   -ب

   .والتقييم الرصد

 .يقوم نائب رئيس اللجنة اإلدارية بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به -46المادة 

 

  - 48 المادة
 .يقوم نائب رئيس اللجنة اإلدارية بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به

 :يقوم أمين السر في مجلس اإلدارة بالمهام التالية -43المادة 

a.  اإلدارة، وصياغة القرارات التنفيذية المنبثقة عن تلك تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس

 .المحاضر، والتوقيع عليها إلى جانب توقيع رئيس الجمعية

b. تحرير الدعوة الجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة. 

c. حفظ أضابير وسجالت الجمعية وأختامها في مقّر الجمعية الرئيسي. 

  - 49 المادة

 :بالمهام التاليةيقوم أمين السر في اللجنة اإلدارية في المحافظة 

جدوما ،حاضر ا تماعات الهيئة الفرعية واللجنة اإلدالمةي وصياغة التلصيات المنب قة عا جلل  .1

 .المحاضري والتلقيع عليها إلى  انب جلقيع لئيس اللجنة اإلدالمة

 .اإلشراف على جحرمر الدعلة ا تماعات الهيئة الفرعية واللجنة اإلدالمة .2

حا ظة واإلشراف على لفظ أضابيرها وسجالجها    ،قّر الجمعية    لفظ أختا  الجمعية    الم .3

 .المحا ظة



d. لخص لما تمَّ تنفيذه من قرارات االجتماعات السابقة وأسباب عدم تتبع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وإعداد م

 .تنفيذ ما تبقى من القرارات

e.  اإلشراف على إرسال محاضر االجتماعات وجدول أعمال االجتماعات إلى أعضاء مجلس اإلدارة قبل

 .أسبوع على األقل من موعد االجتماع

 

جتبع جنفيذ قرالات ،جلس اإلدالة المتعلّقة بالمحا ظةي وإعداد ،لخص عما جمَّ جنفيذه ،ا قرالات  .4

 .اا تماعات السابقة وأسباب عد  جنفيذ ،ا جبقى ،ا القرالاتي بالتعاون ،ع المكتب التنفيذي

ى إلسال ،حاضر اا تماعات و دول أعمال اا تماعات إلى أعضاء اللجنة اإلدالمة اإلشراف عل .5

 .قبل أسبلع على األقل ،ا ،لعد اا تماع

اإلشراف على إلسال ،حاضر اا تماعات وكا ة التقالمر المطللبة إلى ،جلس اإلدالة وو ق  .6

 األنظمة واإل راءات الت  مقرها.

 :اللجنة اإلدارية في المحافظة بالمهام التالية يقوم أمين الصندوق في -48المادة 

a.  جمع الرسوم واإلشراف على جبايتها واستالم المبالغ التي ترد إلى اللجنة اإلدارية بموجب إيصاالت

مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه، وذلك وفق إشراف أمين الصندوق في مجلس اإلدارة، وفي حدود 

 .دارية من مجلس اإلدارةالتفويضات الممنوحة إلى اللجنة اإل

b.  تأدية النفقات بموجب أمر صرف نظامي موقع منه ومن رئيس اللجنة اإلدارية أو نائبه في حال غيابه؛ وذلك

 .في حدود التفويضات الممنوحة إلى اللجنة اإلدارية من مجلس اإلدارة

c. ذه المواد؛ وذلك في حدود اإلشراف على طلبات الشراء وإدخال المواد إلى اللجنة اإلدارية، وأوامر صرف ه

 .التفويضات الممنوحة إلى اللجنة اإلدارية من مجلس اإلدارة

d.  تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بالشؤون المالية وتقديم كشف شهري باإليرادات والنفقات للمجلس عن

 .طريق اللجنة اإلدارية

e. ةي المحافظحفظ الدفاتر والسجالت والمستندات المالية في مقّر الجمعية ف 

 

  - 50 المادة

 :مقل  أ،يا الصندوق    اللجنة اإلدالمة    المحا ظة بالمها  التالية

 مع الرسل  واإلشراف على  بامتها واستال  المبالغ الت  جرد إلى اللجنة اإلدالمة بمل ب  .1

إمصاات ،ختل،ة بخاجم الجمعية و،لقعة ،نهي و لل و ق إشراف أ،يا الصندوق    ،جلس 

 .التفلمضات الممنللة إلى اللجنة اإلدالمة ،ا ،جلس اإلدالة اإلدالةي و   لدود

جأدمة النفقات بمل ب أ،ر صرف نظا،  ،لقع ،نه و،ا لئيس اللجنة اإلدالمة أو نائبه    لال  .2

 .غيابه؛ و لل    لدود التفلمضات الممنللة إلى اللجنة اإلدالمة ،ا ،جلس اإلدالة

إلى اللجنة اإلدالمةي وأوا،ر صرف هذه الملاد؛ اإلشراف على طلبات الشراء وإدخال الملاد  .3

 .و لل    لدود التفلمضات الممنللة إلى اللجنة اإلدالمة ،ا ،جلس اإلدالة

جنفيذ قرالات ،جلس اإلدالة المتعلقة بالشؤون المالية وجقدمم كشف شهري باإلمرادات والنفقات  .4

 .للمجلس عا طرمق اللجنة اإلدالمة

 لسجالت والمستندات المالية    ،قّر الجمعية    المحا ظةلفظ الد اجر واالتأكد ،ا  .5

 

 الفصل ال الث

 اإلدالة التنفيذمة

 

 

  - 51 المادة

جتكلن اإلدالة التنفيذمة    الجمعية ،ا المدمر التنفيذي و،جملعة اإلدالات الت  متضمنها الهيكل التنظيم  

غير المستقلة المحدثة على  المقر ،ا قبل المجلس و،ساقط هذه اإلدالات    المحا ظاتي ،ا المشالمع

 ،ستلى الجمعية.

 
  - 52 المادة

جعتبر اإلدالة التنفيذمة الذلاع التنفيذمة لمجلس اإلدالة واللجان اإلدالمة    المحا ظاتي وجعمل على ضمان 

 جنفيذ واستقرال واستدا،ة أعمال الجمعية بمل ب األنظمة واإل راءات الت  جقترلها ومقرها ،جلس اإلدالة.

 

  - 53 المادة
 التنفيذي بالمها  التالية: مقل  المدمر

و،جلس اإلدالةي واجخا  ،ا ملز  لتنفيذ القرالات المتعلقة بإطالق برا،ج  جنفيذ قرالات الهيئة العا،ة -1

 .و،شالمع الجمعيةي بالتنسيق ،ع ،ا ملز 

المساهمة    صياغة استراجيجية الجمعية وخططها بالتنسيق بيا ،ختلف المكلنات    الجمعية وو قاً  -2

 للتل هات ااستراجيجية للجمعية وجل يهات ،جلس اإلدالةي ول عها لالعتماد.

جتبع جنفيذ ااستراجيجية والخطط السنلمةي وإدالة نظا  الرصد والتقييم وإعداد جقالمر التتبع بالتنسيق  -3

 ،ع ،ا ملز ي ول عها إلى ،جلس اإلدالة.  

بالتنسيق ،ع ،ا  ا،ية للسنة المالية المنتهية،شروع الميزانية السنلمة للجمعية والحسابات الخت وضع -4

 .ملز ي ول عها إلى ،جلس اإلدالة

وضع ،شروع الملازنة السنلمة )خطة اانفاق( للسنة المالية التالية بالتنسيق ،ع ،ا ملز ي ول عها إلى  -5

 ،جلس اإلدالة



ةي ول عها إلى جمعيالت  مسير العمل بمل بها    ال ونظا  اإل راءاتاألنظمة اإلدالمة اقتراح كا ة  -6

 ،جلس اإلدالة.

ً لنظا  العا،ليا    جعييا اقتراح  -7 العا،ليا    المستلمات اإلدالمة العليا    اإلدالة التنفيذمةي وو قا

 الجمعية.

 جعييا العا،ليا    المستلمات اإلدالمة المتلسطة والدنياي وو قاً لنظا  العا،ليا    الجمعية. -8

اإلدالة التنفيذمة وإدالات المشالمع الت  مقرل ،جلس اإلدالة جبعيتها اإلشراف على عمل اإلدالات     -9

 .لهاي وضمان لسا جنفيذ األنظمة واإل راءات المقرة ،ا قبل المجلس

إصدال األوا،ر والتعليمات والتنظيمات والقرالات الالز،ة إلنجاز أعمال الجمعية و ق الصالليات  -10

 والتفلمضات الممنللة له.

والحلا ز والترقيات للعا،ليا    المستلمات العليا    اإلدالة التنفيذمة وإدالة المشالمع  اقتراح المكا آت -11

 التابعة لهاي وبالتنسيق ،ع ،ا ملز .

إعداد المراسالت الخال ية الالز،ة وجلقيعها ،ا قبل ،كتب ،جلس إدالة الجمعية وختمها و قاً  -12

 للصالليات والتفلمضات الممنللة.

جخا  ل عها إلى ،جلس اإلدالة او واللجان اإلدالمة ات اللجان ااختصاصية،حاضر ا تماع ججميع -13

 .القرالات المناسبة بشأنها

 كل ،ا مكلفه به ،جلس اإلدالة أو ،كتب ،جلس إدالة الجمعية. -14

 

 
 الرابعالفصل 

 المستقلة المشالمع إدالة

 

 

  - 54 المادة
األ، لي الملا قة على إلداث بنى  ممكا وبقرال ،ا ،جلس اإلدالةي وبهدف جنفيذ أنشطة الجمعية بالشكل

 وظيفية ،ستقلةي بما منسجم ،ع القلانيا واألنظمة النا ذة.

 

 

  - 55 المادة

 : مشترط إللداث البنى اللظيفية المستقلة ،ا مل

 ان جحدث كشخصية اعتبالمة ،ستقلة بمل ب القلانيا واألنظمة المعملل بها    سللمة. -أ

أن جكلن قادلة على جحقيق إمرادات كا ية لتململ نفسها  اجياً ول د الجمعية بملالد جساعدها على جنفيذ  -ب

 أنشطتها األخرى. 

 

 

  - 56 المادة
 إدالة ،م الً عا الجهة المالكة لها  واإلداليي وجخضع إلشراف ،جلس جتمتع هذه البنى بااستقالل المال

 

 

  - 57 المادة
،ع هذه البنى وبما ممّكا ،جلس اإلدالة ،ا ،مالسة دوله اإلشرا  ي  جنحصر ،ها  اإلدالة التنفيذمة    عالقتها

 بما مل :

 ضمان انسجا  نشاط هذه البنى ،ع التل هات ااستراجيجية للجمعية.  -أ

 إعداد التقالمر الالز،ة لر عها إلى ،جلس اإلدالةي    سياق عملية الرصد والتقييم.  -ب

 السابعالفصل 

 اللجان ااختصاصية

 

 الخا،سالفصل 



 اللجان ااختصاصية 

 

يجوز أن تؤلّف في الجمعية بقرار من مجلس اإلدارة لجان اختصاصية لتسهيل تحقيق أغراض  -49المادة 

 .الجمعية وتنفيذ برامجها

  - 58 المادة
مجلز أن جؤلّف    الجمعية بقرال ،ا ،جلس اإلدالة لجان اختصاصية لتسهيل جحقيق أغراض الجمعية  

 .وجنفيذ برا،جها

تتألف اللجنة االختصاصية من رئيس وأمين سر يعينهم مجلس اإلدارة، ومن أي عضو من أعضاء  -50 المادة

ضه مجلس اإلدارة بذلك.ويجوز  الجمعية يرغب باالنضمام إلى هذه اللجنة بعد موافقة مجلس اإلدارة أو من يُفوَّ

 لمجلس اإلدارة، في حال الحاجة، تعيين أمين صندوق ألي لجنة اختصاصية

  - 59 المادة
جتألف اللجنة ااختصاصية ،ا لئيس وأ،يا سر معينهم ،جلس اإلدالةي و،ا أي عضل ،ا أعضاء الجمعية  

ضه ،جلس اإلدالة بذلل. ومجلز لمجلس  مرغب باانضما  إلى هذه اللجنة بعد ،لا قة ،جلس اإلدالة أو ،ا مُفلَّ

 .اإلدالةي    لال الحا ةي جعييا أ،يا صندوق ألي لجنة اختصاصية

يحق ألي عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم رؤساء اللجان وأمناء السر أن ينضموا إلى لجنة أو  -51المادة 

 أكثر من لجان الجمعية االختصاصية

  - 60 المادة
محق ألي عضل ،ا أعضاء الجمعية بما  يهم لؤساء اللجان وأ،ناء السر أن منضملا إلى لجنة أو أك ر ،ا  

 .لجان الجمعية ااختصاصية

يحق لمجلس اإلدارة عزل أو تعيين رؤساء اللجان االختصاصية أو أمناء السر أو أمناء الصناديق فيها  -52المادة 

 بقرار معلل

  - 61 المادة
محق لمجلس اإلدالة عزل أو جعييا لؤساء اللجان ااختصاصية أو أ،ناء السر أو أ،ناء الصنادمق  يها بقرال 

 ،علل

شهر على األقل بدعوة من رئيسها تسبق موعد االجتماع بمدة تجتمع اللجان االختصاصية مرة كل  -53المادة 

 .أسبوع على األقل

  - 62 المادة
ججتمع اللجان ااختصاصية ،رة كل شهر على األقل بدعلة ،ا لئيسها جسبق ،لعد اا تماع بمدة أسبلع 

 .على األقل

المحددة من مجلس تحدد مهام اللجان االختصاصية بدراسة ومتابعة المواضيع حسب اختصاصاتها  -54المادة 

 اإلدارة والقيام بالمبادرات التي من شأنها تنفيذ العمل على أكمل وجه

  - 63 المادة
جحدد ،ها  اللجان ااختصاصية بدلاسة و،تابعة الملاضيع لسب اختصاصاجها المحددة ،ا ،جلس اإلدالة 

 .والقيا  بالمبادلات الت  ،ا شأنها جنفيذ العمل على أكمل و ه

ر اللجنة االختصاصية بتدوين محاضر اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس اإلدارة يقوم أمين س -55المادة 

 التخاذ القرارات المناسبة

  - 64 المادة
مقل  أ،يا سر اللجنة ااختصاصية بتدوما ،حاضر ا تماعات اللجنة ول عها إلى ،جلس اإلدالة اجخا  

 .القرالات المناسبةي بالتنسيق ،ع اإلدالة التنفيذمة



عضوية أحد أعضاء اللجان االختصاصية إذا تغيب عن اجتماعات لجنته ثالث اجتماعات  تسقط -56المادة 

متتالية بدون عذر مقبول، وال يجوز انتساب هذا العضو مجدداً إلى اللجنة التي فُصل منها إالّ بعد موافقة مجلس 

 اإلدارة

  - 65 المادة
ثالث ا تماعات ،تتالية بدون جسقط عضلمة ألد أعضاء اللجان ااختصاصية إ ا جغيب عا ا تماعات لجنته 

 .عذل ،قبللي وا مجلز انتساب هذا العضل ،جدداً إلى اللجنة الت   ُصل ،نها إاّ بعد ،لا قة ،جلس اإلدالة

 

 

 

  - 66 المادة
جعمل اإلدالة التنفيذمة على جسهيل عمل اللجان ااختصاصية وضمان التنسيق بيا أعمالها وأنشطة الجمعيةي 

  وجقدمم كل ،ا متطلبه  لل.
 الفصل ال ا،ا

 لجنة األ،ناء

 السادسالفصل 

 لجنة األ،ناء

 :تؤلّف في الجمعية لجنة استشارية تسمى لجنة األمناء، تضم -57المادة 

a. األعضاء المؤسسين للجمعية. 

b. رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين. 

c. بعض األعضاء ممن يقترحهم مجلس اإلدارة، وتقّر الهيئة العامة عضويتهم. 

d.  مجلس اإلدارة طيلة مدة واليتهمأعضاء. 

 

  - 67 المادة
 :جؤلّف    الجمعية لجنة استشالمة جسمى لجنة األ،ناءي جضم

 .المؤسسيا للجمعية .1

 .لؤساء ،جلس إدالة الجمعية السابقيا .2

 .بعض األعضاء ،ما مقترلهم ،جلس اإلدالةي وجقّر الهيئة العا،ة عضلمتهم .3

 .أعضاء ،جلس اإلدالة طيلة ،دة وامتهم .4

 

 :تقوم لجنة األمناء بـ -58المادة 

a. تقديم المشورة حول رسم السياسة العليا للجمعية وتوجهاتها العامة على نحو يضمن استمراريتها واتساقها. 

b.  القيام بصلة الوصل بين الجمعية والجهات األخرى في الدولة والمجتمع على النحو الذي يحقق مصلحة

 .الجمعية

  - 68 المادة

 :لجنة األ،ناء بـ

للل لسم السياسة العليا للجمعية وجل هاجها العا،ة على نحل مضما استمرالمتها جقدمم المشللة  .1

 .واجساقها

القيا  بصلة اللصل بيا الجمعية والجهات األخرى    الدولة والمجتمع على النحل الذي محقق  .2

 .،صلحة الجمعية

كافية موعد انعقاد الجمعية تجتمع لجنة األمناء مرتين في العام على األقل، في وقت يسبق بمدة  -59المادة 

 .العمومية

  - 69 المادة

 .العا،ة الهيئةججتمع لجنة األ،ناء ،رجيا    العا  على األقلي    وق  مسبق بمدة كا ية ،لعد انعقاد 

تنتخب لجنة األمناء مكتباً لها مؤلّفاً من أربعة إلى سبعة أعضاء؛ وتكون مدة والية أعضاء المكتب  -60المادة 

ويتولى هذا المكتب متابعة مهام لجنة األمناء بين اجتماعاتها، ويقدّم توصياته إلى اللجنة في  سنتين قابلة للتجديد.

 .اجتماعها السنوي إلقرارها

  - 70 المادة

جنتخب لجنة األ،ناء ،كتباً لها ،ؤلّفاً ،ا ألبعة إلى سبعة أعضاء؛ وجكلن ،دة وامة أعضاء المكتب سنتيا 

ا  لجنة األ،ناء بيا ا تماعاجهاي ومقّد  جلصياجه إلى اللجنة قابلة للتجدمد. ومتللى هذا المكتب ،تابعة ،ه

 .   ا تماعها السنلي إلقرالها

 

 تعرض توصيات لجنة األمناء أو توصيات مكتبها على مجلس اإلدارة، الذي ينظر فيها لدى قيامه   - 66المادة 

 بوضع االستراتيجيات والخطط التنفيذية للجمعية وممارسة مهامه األخرى
  - 71 المادة

جعرض جلصيات لجنة األ،ناء أو جلصيات ،كتبها على ،جلس اإلدالةي الذي منظر  يها لدى قيا،ه بلضع 

 .ااستراجيجيات والخطط التنفيذمة للجمعية و،مالسة ،ها،ه األخرى



     - 72 المادة 

 اإلدالة التنفيذمة    كل ،ا جحتا ه لتنظيم ا تماعاجها وإعدادمجلس اإلدالة و أو جستعيا لجنة األ،ناء ب -

 .،حاضرهاي وجلتز  اإلدالة التنفيذمة بتقدمم كل ،ا متطلبه  لل

 لفصل التاسع ا

 ،الية الجمعية

  الخا،س الباب

 ،الية الجمعية

 :تتألف موارد الجمعية من -67المادة 

a. رسوم االنتساب. 

b. رسوم االشتراك. 

c. اإلعانات والتبرعات والهبات والوصايا. 

d.  والنشاطات التي تقوم بها الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية عائدات االستثمارات والمشاريع

 .والعمل

e. الموارد األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة. 

f. اإلعانات الخاصة التي توافق عليها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

  - 73 المادة
 :جتألف ،لالد الجمعية ،ا 

 .لسل  اانتساب .1

 .لسل  ااشتراك .2

 .عات والهبات واللصامااإلعانات والتبر .3

عائدات ااسووووووت مالات والمشووووووالمع والنشوووووواطات الت  جقل  بها الجمعية بعد ،لا قة وزالة  .4

 .الشؤون اا تماعية والعمل

 .الملالد األخرى الت  ملا ق عليها ،جلس اإلدالة .5

 .اإلعانات الخاصة الت  جلا ق عليها وزالة الشؤون اا تماعية والعمل .6

رسم االنتساب إلى الجمعية ورسم االشتراك السنوي في الجمعية بقرار من الهيئة العامة بناء  يُحدَّد -68المادة 

 .على اقتراح من مجلس اإلدارة

  - 74 المادة

مُحدَّد لسم اانتساب إلى الجمعية ولسم ااشتراك السنلي    الجمعية بقرال ،ا الهيئة العا،ة بناء على 

 .اقتراح ،ا ،جلس اإلدالة

السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون األول من كل عام؛ ويجوز تبدأ  -69المادة 

 .تعديل ذلك بقرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  - 75 المادة

 جبدأ السنة المالية للجمعية    أول كانلن ال ان  وجنته     آخر كانلن األول ،ا كل عا ؛ ومجلز جعدمل

 . لل بقرال ،ا ،جلس اإلدالة بعد ،لا قة وزالة الشؤون اا تماعية والعمل

يحتفظ أمناء الصناديق بمبالغ لتسيير أعمال الجمعية ولجانها اإلدارية. ويُحدد هذا المبلغ بقرار من  -70المادة 

 .مجلس اإلدارة

 ا - 76 المادة

اإلدالمة. ومُحدد هذا المبلغ بقرال ،ا محتفظ أ،ناء الصنادمق بمبالغ لتسيير أعمال الجمعية ولجانها 

 .،جلس اإلدالة

 

يجري تحريك حسابات الجمعية من رئيس مجلس اإلدارة وأمين الصندوق مجتمعين أو من نائب  -71المادة 

 .رئيس مجلس اإلدارة وأمين الصندوق مجتمعين ، ووفق أحكام النظام المالي

 

  - 77 المادة

اإلدالة وأ،يا الصندوق ،جتمعيا أو ،ا نائب لئيس مجري جحرمل لسابات الجمعية ،ا لئيس ،جلس 

 .،جلس اإلدالة وأ،يا الصندوق ،جتمعياي وو ق ألكا  النظا  المال 

 

ال يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إالَّ بموجب أمر صرف موقع من رئيس الجمعية وأمين  -72المادة 

 .الصندوق

  - 78 المادة

 .أ،ر صرف ،لقع ،ا لئيس الجمعية وأ،يا الصندوقا مصرف أي ،بلغ ،ا أ،لال الجمعية إاَّ بمل ب 

 



 .ال يجوز إنفاق أموال الجمعية إالَّ في سبيل تحقيق أغراضها -73المادة 

  - 79 المادة

 .ا مجلز إنفاق أ،لال الجمعية إاَّ    سبيل جحقيق أغراضها

التي لم تُذكر في هذا يحدد النظام المالي للجمعية جميع الضوابط واإلجراءات المالية والمحاسبية  -74المادة 

 النظام

  - 80 المادة

 .حدد النظا  المال  للجمعية  ميع الضلابط واإل راءات المالية والمحاسبية الت  لم جُذكر    هذا النظا م

  عاشرلفصل الا

 الجمعية لل

 الباب السادس 

 ألكا  عا،ة

أغراضها أن يدعو الهيئة لمجلس اإلدارة إذا تبين له أنَّ الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق  -75 المادة

العامة الجتماع غير عادي للنظر في حل الجمعية. وال يجوز حل الجمعية إالَّ بقرار تتخذه الهيئة العامة 

 .بأغلبية ثلثي أعضائها على األقل

  - 81 المادة

لمجلس اإلدالة إ ا جبيا له أنَّ الجمعية أصبح  عا زة عا جحقيق أغراضها أن مدعل الهيئة العا،ة  -أ

ادي للنظر    لل الجمعية. وا مجلز لل الجمعية إاَّ بقرال جتخذه الهيئة العا،ة ا تماع غير ع

 .بأغلبية ثل   أعضائها على األقل

ً مقل  بحصر لقلق الجمعية والل اء  -ب ً قانلنيا جعيا الهيئة العا،ة بعد صدول قرال الحل ،صفّيا

 .بالتزا،اجها

الحكل،ية السللمة إلنفاقها    شؤون نشر ال قا ة عند لّل الجمعية جؤول أ،لالها إلى الجا،عات  -ج

تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفّياً قانونياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء  -76 المادة .المعلل،اجية    سللمة

 .بالتزاماتها

إلنفاقها في شؤون نشر الثقافة عند حّل الجمعية تؤول أموالها إلى الجامعات الحكومية السورية -77المادة 

 .المعلوماتية في سورية

 لفصل الحادي عشرا

 ألكا  عا،ة

 ،تضما    الباب السادس )ألكا  ختا،ية( 

كل تعديل ألحكام هذا النظام ال يغدو ساري المفعول إال بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية  -78المادة 

 .والعمل

  - 82 المادة

 .مغدو سالي المفعلل إا بعد ،لا قة وزالة الشؤون اا تماعية والعمل كل جعدمل أللكا  هذا النظا  ا

وتعديالته على العاملين في الجمعية فيما يتعلق  1959لعام  91تطبق أحكام قانون العمل رقم  -79المادة 

 .بشروط وبيئة العمل

  - 83 المادة

 يما متعلق بشروط  وجعدمالجه على العا،ليا    الجمعية 1959لعا   91جطبق ألكا  قانلن العمل لقم 

 .وبيئة العمل

 

 


