1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات نااي رييياج يامعال ال ايو ا سا " لسانل  ،2015يعما هااا
اعتها ايً من تاييخ إقيايها.

2

يك ن للكلمات العهايات اآلتيل حيثما ييت فج هذه التعليمات المعانج المرصصل لاا أيناه ما
لم تي القيينل على غيي ذلك:
اليامعل

:

ال زيي

:

ال زاية

:

يامعل ال يو ا س .
زاية اليارليل.

زيي اليارليل أ من يف ضه.

القان ن

:

اسم الايئل

:

نائب اليئيس

:

العض

:

ك

:

ميم عل ا عضاء المسيلين فج ناي

اليئيس

:

الايئل التأسيسيل

:

الايئل اإلياييل

:

أمين السي

:

الايئل العامل

اللينل

:

قان ن اليمعيات الايئات االيتماعيل أ أ قان ن يح محله.
ناي ريييج لهل اليامعل.

يئيس ناي ريييج لهل اليامعل.
نائب يئيس ناي

ريييج لهل يامعل ال يو ا س ين ب عن

اليئيس فج حاله غياهل يتمتع هيميع الصالحيات المر لل لليئيس

هم يب هذه التعليمات.

رص تن هو عليل ي

ميم عل ا

العض يل فج هذه التعليمات.

راص المؤسسين المذك يين فج هذه التعليمات.

ريييج لهل اليامعل فو

أحكام هذه التعليمات.

الايئل اإلياييل الم كلل فو أحكام هذه التعليمات.
أ لينل ت ك

فو أحكام هذه التعليمات للقيام همامات معينل.

عض الايئل اإلياييل الذ

يت لى اإلعياي اليتماعات ناي

ريييج

اليامعل تي ين محاضي اليلسات قيايات الايئل اإلياييل القيام
هأ

3

ايهات أعما تكلفه هاا الايئل اإلياييل.

ين أ هم يب أحكام هذه التعليمات (ناي ) يسمى ناي

ريييج يامعل ال يو ا س

يتمتع

هال رصيل االعتهاييل ،له حو المقاضاة القيام هأ عم فج الحي ي التج يييزها القان ن.
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4

ليس للناي أ أهياف سياسيل أ يينيل أ عيقيل.

5

أهياف الناي :
.1

ت ثيو العالقات االيتماعيل

يياستام فج اليامعل اعاية تييييها تيعيماا من رال الناي .

.2

تعزيااز االتصااا

.3

تيعيم العالقل هين الناي

.4
.5

الثقافيل العلميل المانيل التج هيأت هين ال لهل أثناء فتاية

الت اص ا هااين أعضاااء الناااي

ا هياف اإلستياتيييل لليامعل.

هااين اليامعاال لتحقيااو اليؤياال اليسااالل

اليامعل هحيث يك ن امتاياياً لااا هحياث ت ا يساالته متممال

ليسالل العلم المعيفل.

تقييم المساعية عضاء الناي  ،لتحسين مكانتام الثقافيل العلميل.

إعاااياي هااايامو مااان ي يات

ي

تيييهيااال عااان سااا و العمااا لتايئااال الفااايص ال يفيااال

عضائه الييي إلكساهام المعيفل المااية (ضه معاييي التيييب لغايات الت يف).

.6

إياماال الت اصا هريييااج اليامعاال فااج الرااايو تاايعيم هااذا االتصااا

.7

ت فيي اليياسات المترصصل التج تسام فج يفع كفاءة أعضاء الناي العلميل الثقافيل.

.8

التعا ن مع المؤسسات اليساميل غياي اليساميل فاج ا يين الراايو لايعم حيكال الت ا ي

.9

االتصااا

الت اصاا مااع الراايييين عاان ييااو المياسااالت اإلعااالن هالصااحف المحلياال

.11

إقامل هيامو ثقافيل علميل محاضيات متن عل يقايماا يحاضاي هااا أعضااء النااي مان

.11

إعياي ميلل م ه عل أ الكتي نيل يقا م هتحيييهاا مان رييياج اليامعال تعناى هأ ضااعام

االنتينت غييها

تق يتااه عاان ييااو

الحضاي فج ا يين فج يميع مياالته هما ال يتعايض مع ا هياف الساهقل.
االنتينت.

ذ

ال ائف العليا غييهم أ من أعضاء الايئل التيييسيل هاليامعل.

الحياتيل أرهاي اليامعل أ أرهاي م اضيع أريى يمكن أن تع ي هالفائية على منتساهج

الناي

.12

عقااي لقاااءات ساان يل يحااالت يماعياال عضاااء الناااي للتعااايف ت ا يي ماهياال التالقااج

.13

إي اي أعضاء الناي إلى ك يييي راصل فاج اليامعال الميتماع المحلاج ا يين ه اك

فيما هينام.
عام.

ائف يائمل عضاء الناي من رال ما يعلان عنااا فاج الصاحف

.14

المساعية فج إيياي

.15

إن اء م قع الكتي نج فج اليامعل عضاء الناي .

الي ميل أ غييها على الم قع االلكتي نج ليستفيي مناا ا عضاء.
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يعي ك من أعضاء الايئل التأسيسيل للناي ن اة له لمتاهعال القياام هااإليياءات الضاي ييل راذ

6

الم افقات اليسميل حسب ا ص .

7

تنترب الايئل التأسيسيل مان هاين أعضاائاا هيئال إياييال مؤقتال لماية ال تزياي علاى ساتل

1
.2

أ اي من تاييخ م افقل ال زيي على التسيي .

يت يااب علااى الايئاال التأسيساايل التحضاايي يع ا ة الايئاال العاماال إلي اياء انتراهااات هيئاال

إيايياال يائماال فااو أحكااام هااذه التعليمااات رااال المااية المااذك ية فااج الفقااية ( )1ماان هااذه

الماية.
.3

8

يعي أعضاء الايئل التأسيسيل أعضاء الايئل العامل حكماً.

مامات الايئل اإلياييل:
.1

.2

.3
.4
.5

ت فيي مقي للناي يحت

إقامل أن

مكتهل علميل ثقافيل ،ميافو تيفيايل لألعضاء.

ل للتعايف هين أعضاء الناي القيامى الييي.

تهاااي االتصااا مااع اليامعااات المعاهااي مؤسسااات الهحااث العلمااج فااج ا يين الااي

العيهيل ،محا لل تأمين منح يياسيل ي يات تيييهيل ليفع كفاءة أعضاء الناي .

إصياي ن ية ثقافيل إرهاييل عضاء الناي .

تن ااايم الزياااايات الساااياحيل الثقافيااال العلميااال لألعضااااء عاااائالتام إلاااى يارااا المملكااال

رايياا ،العم على ت ييع السياحل اليينيل العالييل التاييريال الثقافيال فاج ا يين
تهاي الم ه عات العلميل السياحيل.
ي

.6

تن يم المؤتميات العلميل،

.7

عقي الني ات الثقافيل اقامال المحاضايات ا ياام الثقافيال يارا المملكال راييااا ،ضامن

ا ينهيل ضمن إمكانيات الناي .

العم هين الناي

اليامعات المعاهي ا يينيل العيهيال

إمكانيات الناي .

9

العض يل ي تي لاا:
.1

.2

.3
.4

أن يك ن المتقيم حاصالً على ال ااية اليامعيل من اليامعل.

أالا يك ن محك ماً هينايل أ ينحل مرلل هال يف ،أ اآلياب العامل.

أن يقاايم لااب االنتساااب (للناااي ) علااى النما ذو الااذ تعاايه الايئاال اإليايياال لاااا قه ا
ال لب أ يفضه مع هيان ا سهاب.

هعي م افقل الايئل اإلياييل على لب االنتساب همنح العض ه اقال عضا يل هعاي تسايييه

يس م االنتساب المحيية فج هذه التعليمات.
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11

11

1

للايئل اإلياييل أن تمنح عض يل ال يف لأل راص الذين يقيم ن ريمات يليلل للناي .

.2

للايئل أن تقه أعضاء مؤازيين ممن ال تن هو عليام ي

.3

ال يحاااو عضااااء ال اااايف ا عضااااء المااااؤازيين تي ااايح أنفسااااام للايئااال اإليايياااال أ

مناسهل.

العض يل للمية التج تياها

التص يت فج االنتراهات.

فقيان العض يل :يفقي أ من أعضاء الناي عض يته فج الحاالت اآلتيل:

1

 االستقالل الر يل المقيمل للايئل اإلياييل من تاييخ الم افقل علياا. -إذا فقااي أ

اارص ااي اً ماان ال ااي

فو أحكام القان ن ،هذه التعليمات.

التااج تؤهلااه ن يكا ن عضا اً فااج (الناااي )

 إذا ترلف عن تسييي ا تياكاته السن يل لمية تزيي على سانل مان م عاي اساتحقاقاا،يي ل أن يك ن قي أر ي هذلك ر ياً من قه الايئل اإلياييل.

.2

 -ال فاة.

الفص من العضا يل :للايئال اإلياييال الحاو فاج تيمياي أ فصا أ عضا مان أعضااء

(الناي ) هأغلهيل الثلثين حسب يييل المرالفل للمية التج تياهاا الايئال اإلياييال مناساهل
فج الحاالت اآلتيل:
 -مرالفل العض

هني من هن ي العض يل مرالفل صييحل.

 إذا أساء لسمعل الناي أ اليامعل..3

 -إذا ايتكب أ فع من أنه أن يلحو (هالناي ) ضي ايً يسيماً ،مايياً أ أيهياً.

إعاية العض يل :يحو للعض الذ فقي عض يته فج (الناي ) هسهب االساتقالل أ هساهب

عاايم تساايييه التزاماتااه المالياال أن يتقاايم ه لااب يييااي للايئاال اإليايياال لاااا الحااو فااج
يي ل أن ييفع ما يستحو عليه مان ا اتياكات عان فتاية

الم افقل على إعاية عض يته

انق اعه.
.4

12

ال يي ا ز إعاااية العض ا يل لماان تقاايي فصااله ماان (الناااي ) ،إال هق اياي ماان الايئاال العاماال

ها غلهيل الم لقل.

حق و ا عضاء:
.1

يحو لعض (الناي ):

 -أن يك ن نارهاً أ مي حاً له ص ت احي يمنحه أ يحيهه.

 أن يساااتفيي مااان ميافاااو النااااي  ،مااان التساااايالت الرااايمات التاااج يمنحااااا الناااايعضائه.
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.2

ايهات ا عضاء :يت يب على العض :

 -أن يلتزم هأهياف (الناي ) يعم على تحقيقاا.

 أن يتقيي هالق اييات ا ن مل الت يياات التعليمات التج تصييها الايئل اإلياييل. أن يسيي يميع التزاماته الماليل فج ال قت المحيي فج هذه التعليمات. -أن يعلم الايئل اإلياييل هعن انه ،ك تغييي ي أي عليه.

11

الايئل اإلياييل:
يهقااى ا عضاااء المؤسس ا ن هعااي إتمااام عملياال تساايي الناااي مسااؤ لين عاان تصااييف ااؤ ن

الناااي  ،رااال ثالث اين ي م ااً م ان تاااييخ تساايي الناااي

ن ااي ق اياي التاايريص التساايي فااج

اليييية اليسميل ،ييتمع المؤسس ن هحض ي مني ب ال زاية النتراب هيئل إياييل مؤقتل لمية ال

تتيااا ز ( )6ااا ي ،تاايعى راللاااا الايئاال العاماال للناااي النتراااب هيئاال إيايياال يييااية لمااية
سنتين.

14

أ.

تت ك الايئل اإلياييل من سهعل أعضاء من ضمنام الايئيس ،ينترها ن ه ييقال االقتا اي
السي من قه أعضاء الايئل العامل الاذين لاام حاو التصا يت ،المساييين ال اتياكاتام

كاملل ت از

15

صالحيتاا لمية سنتين.

ب.

إذا تسااا ت ا ص ا ات هااين مي ااحين لالنتراهااات فا قاايم فااج انتساااهه للناااي يك ا ن ه ا

1

يفتح هاب التي يح النتراهات الايئل اإلياييل ،قه أسه عين من م عي هيء االنتراهات.

.2

إذا لم يص عيي المي حين عني إغالو هاب التي يح إلاى ( )9تساعل مي احين ،ياتم فاتح

الفائز فج حا التسا

فج ا قيميل يعاي التص يت هيناما.

هااااب التي ااايح لماااية سااااعل قهااا هااايء االقتااا اي

اذا لااام يكتمااا عااايي المي اااحين تؤيااا

االنتراهاات لماية ( )7أياام ماان تاييراه يفاتح أثناءهاا هاااب التي ايح ماية أرايى لمااية ()5

.3

.4

رمسل أيام.

تقاايم إ ااعايات التي اايح ر ي ااً إلااى الايئاال اإليايياال هم يااب إيصااا هاالسااتالم ،ال تقه ا
اإلناهاال تعلاان الايئاال اإليايياال أسااماء المي ااحين المساات فيل لل ااي

الم ل هاال فااج مقااي

الناي .

يغلو هاب التي يح قه ( )48ثمان أيهعين ساعل من م عي هيء ايتما الايئل العامل.
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.5

العااي الاذ يساهو االنتراهاات لينال تكا ن

تسمج الايئل العامل فاج ايتماعااا السان

مامتاااا اإل اياف علااى عملياال االنتراااب ،تتااألف ماان رمساال أعضاااء مساات فين ل ااي

حض ي ايتما الايئل العامل ،من غياي المي احين ينترها ن فيماا هيانام يئيسااً تنتااج
مامل هذه اللينل هإعالن نتائو االنتراهات.

.6

تيي عمليل االنتراهات هاالقت اي السي فج مقي الناي أ أ ميكاز خراي تحاييه الايئال

اإليايياال فق ااً لألحكااام اإلي اياءات المنص ا ص علياااا فااج هااذه الماااية ،ذلااك فااج الي ا م
الساهع هعي ايتما الايئال العامال السان

فاج السانل التاج يياب إياياء انتراهاات الايئال

اإلياييل فياا ،تتم هإ ياف لينل االنتراهات كما فج الفقية ( )4من هذه الماية.
.7

.8
.9
.11

تهيأ عمليل االقت اي فاج السااعل العا اية صاهاي اليا م المعاين إلياياء االنتراهاات تنتااج

فااج السااااعل الثامنااال مااان مساااء اليااا م نفساااه ،يكااا ن االقتاا اي ناائيااااً ماماااا هلااا عااايي

المقتيعين.

ييااااي فاااايز أصاااا ات المقتاااايعين فاااا ي انتااااااء عملياااال االقتاااا اي  ،تحاااات إ ااااياف ليناااال

االنتراهات.

ا ياو التج تحت

على أسماء أكثي من العيي الم ل ب تام  ،أما ا ياو التج تحتا

على أسماء أق من العيي الم ل ب فتع ٌي صحيحل هالنسهل لمن ييت أسماؤهم فياا.
ال ييااا ز لعضااا النااااي التصااا يت هاإلناهااال أ ال كالااال عااان عضااا خراااي ،ماماااا كانااات
ا سهاب.

16

1
.2

17

فإن الايئل اإلياييل التج تلياا تكم ي ية الايئل اإلياييل الساهقل.

يتم انتراب اليئيس من قه أعضاء الايئل اإلياييل.

تت ك الايئل اإلياييل للناي من:
-

يئيس الايئل اإلياييل.

-

أمين السي.

-

نائب أمين الصني و.

-

18

تنترب الايئل اإلياييل لي ية احية ميتاا سانتان ،فاج حالال اساتقالل الايئال أ تنحيااا،

نائب يئيس الايئل اإلياييل.

أمين الصني و.

أعضاء هيئل إياية الناي .

ال يي ز انتراب الايئل اإلياييل يئيساا ،كثي من ي يتين متتاليتين.
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19

يق م أعضاء الايئل اإلياييل هعي انتراهام من قه الايئل العامل هانتراب اليئيس نائاب الايئيس
أمين السي أمين الصني و ،نائب أمين الصني و من هينام ل ْغ هذه المناصب.

21

ييا ز للايئال اإليايياال إحاياث مناصااب انترااب ماان تاياه مناساهاً ل ا ْغ هاذه المناصااب مان هااين

21

تت لى الايئل اإلياييل تصاييف اؤ ن النااي الماليال اإلياييال العلميال االيتماعيال الثقافيال،

أعضائاا.

غييها ضمن القان ن يير فج صالحيتاا:
-

إعياي اصياي التعليمات الق اييات الالزمل لسيي العم فج الناي  ،مياقهل تنفيذها.
إعاااياي عااايض التقيياااي السااان

المهاااين لنااا احج الن اااا ات المرتلفااال للنااااي (الماييااال

اليياضيل االيتماعيل الثقافيل) على الايئل العامل.

-

تنفيذ ت صيات الايئل العامل.

-

عيض الحساهات الرتاميل عن السنل المنتايل م ي

-

ميزانيال لسانل تاليال علاى الايئال

العامل يفع نسرل منه إلى زاية اليارليل مصيقل من محاسب قان نج.

يياسل لهات االنضمام إلى عض يل الناي

الهت فياا.

الن ي فج فص ا عضاء تيميي العض يل هقاً حكام ن ام الناي ا ساسج.
ضع الر

لن ا ات الناي المرتلفل ،المساعية على تايئل سائ

ت ااكي الليااان المرتلفاال ماان ا عضاااء لممايساال ن ااا اته المرتلفاال

ي ف تنفيذها.

ضااع التعليمااات

اليارليل التج تحيي أهياف ك لينل أساليب عملاا العالقال هينااا هاين الايئال اإلياييال
الليان ا ريى ذلك هالتعا ن مع الليان ا ريى.

إذا رال منصب عض من أعضاء الايئل اإلياييل المنترهاين أثنااء الاي ية

22

ساهب مان

ا سااهاب ياايعى ال اارص الااذ يليااه فااج عاايي ا صا ات ليحا محلااه ،اذا لاام يكاان هناااك
-

رص من هذا القهي تيتمع الايئل العامل النتراب العض .

يي ز منح إيازة أ عض من الايئل اإلياييل إيازة لمية أقصاها ثالثل ا ي فج هاذه
الحالاال يعااين الااذ ينااا أكثااي ا ص ا ات هعااي خرااي عض ا منترااب عض ا اً مؤقت ااً ،إذا يأت
الايئااال اإلياييااال ذلاااك ضاااي يياً لحسااان سااايي ا عماااا فاااج النااااي علاااى أن ت افاااو زاية

اليارليل على قياي التعيين ذلك ضي ي ا لحسن سيي ا عما من الناي .
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21

صالحيات اليئيس:
.1

اإل ياف على يميع أعما الناي  ،ت قيع العق ي االلتزامات هعي إيازتاا من قه الايئل

.2

تمثي الناي أمام السل ات اليسميل القضائيل.

.3
.4
.5

24

يتايأس يلسااات الايئاال اإليايياال العاماال ،ت ييااه الاايع ة إلااى ايتماعااات الايئاال اإليايياال
الايئل العامل غيي العاييل.

الت قيع على الح االت الماليل مع أمين الصني و.

فج حالل غياب اليئيس يت لى أعماله نائب اليئيس ،يتمتاع هيمياع الصاالحيات المر لال

لليئيس.

صالحيات أمين السي:
.1

.2

حف السيالت اإل ياف على تن يماا.

تي ين قائع يلسات الايئل اإلياييل الايئل العامل.

.3

اليقاهل على م فج عما الناي ،

.5

فج حا غياب أمين السي تق م الايئل اإلياييل هارتياي من ين ب عنه من ا عضاء.

.4

25

اإلياييل.

تنفيذ ما تكلفه هه الايئل اإلياييل.

ؤ نه اإلياييل.

صالحيات أمين الصني و:
.1

الت قيع على الح االت الماليل مع يئيس الناي

نائب اليئيس.

.2

إعااياي الم ازناال المالياال عاان الساانل المالياال المنتاياال م ااي

.3

حف اليفاتي المستنيات فج ميكز الناي لتك ن تحت ال لب من اليال المرتصل.

.4

استالم المهال التج تيي إلى الناي هإيصاالت مرت مل هراتم الناي  ،م قعه منه ايايا

.5

الميزانياال التقيييياال للساانل

الماليل المقهلل ،عيضاا على هيئل اإلياية من ثم على الايئل العامل.

تلك المهال فاج الهناك المعاين مان قها الايئال اإلياييال ،علاى أالا يحاتف أماين الصاني و

يينايً للمصاييف النثييل.
ا
همهل يزيي على رمسين

فج حالل غياب أمين الصني و يت لى أعماله نائب أمين الصني و.

26

ال يي ز صيف أ مهل من أم ا الناي  ،إال هعي قياي هالم افقل من قه الايئل اإلياييل.

27

ال يي ز اليمع هين عض يل هيئل إياية الناي  ،العم هاأيي فاج النااي إال هقاياي تتراذه الايئال
اإلياييل.
Ref.: Board of Trustees Session (06/2014-2015) Decision No.: 01, Date: 02/05/2015, Rev. a
Deans' Council Session (13-2014/2015) Decision No.: 197, Date: 26/01/2015, Rev. a
8 14

اااي للن ااي فااج ااؤ ن الناااي

تصاايي الق ا اييات هأغلهياال

28

تعقااي الايئاال اإليايياال ايتماعاااً ك ا

29

يفص ا العض ا ماان عضا يل الايئاال اإليايياال إذا ترلااف عاان حض ا ي ايتماعااات الايئاال اإليايياال

ا ص ات ،اذا تسا ت ا ص ات يك ن ص ت اليئيس مييحاً.

ثالث ميات متتاليل أ ست ميات متق عل رال

11

ايين من غيي عذي يعج.

الايئل العامل:
.1

تتكا ن الايئاال العاماال ماان يميااع ا عضاااء العاااملين الااذين أ فا ا هالتزاماااتام ا ااتياكاتام
فقاً حكام هذه التعليمات ،ال يي ز للعض العام ممايسل حق قه من تي ايح انترااب

حض ا ي يلسااات الايئاال العاماال ،مااا لاام يساايي ا ااتياكاته التزاماتااه كاملاال حتااى م عااي
.2

11

ايتما الايئل العامل.

ال يي ا ز للعض ا الااذ أمضااى علااى قه ا

عض ا يته للناااي فتااية تق ا عاان ثالثاال أ اااي

ممايسل حو التي يح االنتراب لعض يل الايئل اإلياييل.

االيتما العاي للايئل العامل:
إذا اكتما النصاااب القااان نج فااج ايتمااا الايئاال العامال العاااي أ غيااي العاااي  ،فااال يااؤثي علااى

صااحل قان نياال القاا اييات المترااذة فااج هااذا االيتمااا انسااحاب هعااض ا عضاااء العاااملين قهاا
التص يت.

12

ييااب يعا ة الايئاال العاماال اليتمااا عاااي مااية كا ساانل علااى ا قا

رااال

ااايين ماان تاااييخ

عاييال كلماا اقتضات
انتااء السنل الماليل للناي  ،ييا ز يعا ة الايئال العامال اليتماعاات غياي ا
الحايل لذلك.

11

تيع الايئل اإلياييل الايئل العامل اليتماعات فج المكان الذ تعينه هإ عاي تيساله إلاى يمياع
ا عضاء الذين لام الحو فج الحض ي ،يك ن ذلك قها تااييخ االيتماا هأساه عين علاى ا قا
ييفو هاذا اإل عاي يي

14

أعما االيتما .

يك ن ايتما الايئل العامل السن يل قان نياً إذا حضيته ا غلهيال الم لقل،ا غلهيال الم لقال هاج

( %51زائي احي) ،مان ا عضااء الاذين لاام حاو الحضا ي المساييين ال اتياكاتام التزامااتام،
هنااء علاى الايع ة ا لاى يؤيا ايتماا الايئال العامال
اذا لم يهل عيي الميتمعين هذه النساهل ً
السان لمااية ( )14أيهعاال ع ااي ي مااً ماان تاييرااه ،يعتهااي قان نيااً هاأ عاايي ماان الحضا ي (ماان
أعضاء الايئل العامل المسييين ا تياكاتام التزاماتام كاملل).
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15

تهحث الايئل العامل فج ايتماعاا السن
.1

.2

تقييي الايئل اإلياييل عن أعمالاا رال فتية إيايتاا.

الميزانيل العم ميل الحساهات الرتاميل للناي  ،تقييي ميقو الحساهات مناق تاا.

.3

م ي

.5

أ مسائ أريى تقتيحاا الايئل اإلياييل أ الايئل العامل أثناء االيتما .

.4

.6

16

ا م ي اآلتيل:

الم ازنل التقييييل للسنل الماليل اليييية.

تعيين ميقو حساهات قان نج من غيي أعضاء الايئل اإلياييل.
انتراب أعضااء الايئال اإلياييال ه ييقال االقتا اي الساي

( )11من هذه التعليمات فقاً حكام هذه التعليمات.

ذلاك كماا يااء فاج ناص المااية

االيتماعات غيي العاييل للايئل العامل:
تيتمااع الايئاال العاماال ايتماع ااً غيااي عاااي هاايع ة ماان الايئاال اإليايياال إذا أيت الايئاال اإليايياال
ضي ية لذلك ،يتم تهلي ا عضاء العاملين عن االيتما قه تاييخ انعقايه ه قت كاف علاى أن

ييس مع اليع ة يي

أعما االيتما  ،يك ن هذا االيتما قان نياً ،إذا حضايته أغلهيال ثلثاج

ااء علااى الاايع ة ا لااى يؤي ا ايتمااا
ا عضاااء ،اذا لاام يهل ا عاايي الميتمعااين هااذه النسااهل هنا ً
الايئاال العاماال الساان يل ( )14ي م ااً ماان تاييرااه حيناااا يعتهااي االيتمااا قان ني ااً هااأ عاايي ماان

الحض ي.

17

يي ز ليهع ا عضاء الذين لام الحاو فاج حضا ي ايتماا الايئال العامال أن ييسال ا لهااً كتاهيااً
م قعاً منام إلى الايئل اإلياييل ،ليع ة الايئل العامل اليتما غيي عااي ماع هياان الغايض مان

االيتما .

18

ييب على الايئل اإلياييل رال أسه

من تااييخ اساتالماا لاب االيتماا غياي العااي للايئال

العامل ،اتراذ اإليياءات الالزمل ليع ة الايئل العامل لاذا االيتما .

19

إذا لم تترذ الايئل اإلياييل اإليياءات الالزمل ليع ة الايئال العامال لاليتماا غياي العااي راال
( )31ي مااً ماان تاااييخ تقااييم ال لااب لاليتمااا  ،فإنااه يحااو ليهااع ا عضاااء الااذين لااام الحااو فااج

حض ي ايتما الايئل العامل التقيم إلى ال زيي ه لب عقي ايتماا للايئال العامال ،للا زيي هعاي

التحقيو اتراذ ما يياه مناسهاً يك ن قيايه ه أن عقي االيتما ق عياً.

41

يك ن االيتما غيي العاي للايئل العامل ال ايية فج الماية ( )32من هذه التعليماات قان نيااً إذا

حضاايت ا غلهيااال الم لقااال مااان ا عضااااء الاااذين لااام الحاااو فاااج الحضااا ي ،اذا لااام يهلااا عااايي
الميتمعين هذه النسهل يعتهي االيتما الغياً.
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41

يتيأس ايتماعات الايئل العامل أ غيي العاييل يئيس الايئال اإلياييال ،فاإن غااب الايئيس تايأس
االيتما نائب اليئيس ،اذا غاب تنترب الايئل العامل يئيساً لذلك االيتما من هين أعضائاا.

42

ال يحو للايئل العامال فاج االيتماا غياي العااي أن تن اي فاج غياي المساائ الا ايية فاج ياي
أعما االيتما .

41

أ.

ب.

44

تصيي ق اييات الايئل العامل هأغلهيل الثلثين إلقياي ما يأتج:
.1

أ تعيي فاج التعليماات ا سااس للنااي  ،ال يصاهح هاذا التعايي سااي المفعا

.2

اتراذ قياي هح الناي .

إال هم افقل زاية اليارليل.

فيمااا عاايا مااا يي فااج الهنااي (أ) ماان هااذه الماااية ،تصاايي ق ا اييات الايئاال العاماال ها غلهياال

الم لقل.

تي ن ق اييات الايئل العامل فج يفاتي محاضي اليلسات ،ي قاع عليااا يئايس اليلسال ياذكي فاج
محضي اليلسل أسماء أعضاء الايئل العامل الذين حضي ا االيتما .

45

الايئل اإلياييال تعاي ك افاً هأساماء ا عضااء الاذين لاام حاو فاج حضا ي ايتماا الايئال العامال
العاييل أ غياي العاييال يكا ن هاذا الك اف م قعااً مان أماين الصاني و مرت مااً هرااتم النااي
يقيم قهي ايتما الايئل اإلياييل.

46

تهيأ السنل الماليل فج الي م ا
من اي كان ن ا

من اي كان ن الثانج ،تنتاج فج الي م الحاي

الثالثين

من السنل نفساا ،على أن تنتاج فتية الايئل اإلياييل مع انتااء السنل

الماليل.

47

تتك ن إييايات الناي من:
.1

.2

يس م االنتساب ا تياكات ا عضاء.

الاهااات التهيعااات المكافاامت هم افقاال الايئاال اإليايياال هم افقاال زاية اليارلياال إذا كاناات
أينهيل.

فقاً حكام التعليمات.

.3

إييايات الن ا ات التج يقيماا الناي

.4

أ أم ي أريى ال تتعايض مع أحكام القان ن ،ت افو علياا الايئل العامل.
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48

.1
.2

.3

49

يحيي يسم االنتساب للناي من الايئل اإلياييل ،فج حينه ،لمية احية فق .
تحيي قيمل اال تياك السن

للعض همهل اثنج ع ي يينا ايً ،تيفع ايياً أ سن ياً.

يي ز للايئل العامل تعايي يسام االنتسااب أ اال اتياك الماذك ي هم افقال أغلهيال الايئال

العامل فج أ

يلسل تعقيها هعي ذلك.

نج ميرص تعينه الايئل اإلياييل.

.1

ت ي أم ا الناي ليى مصيف

.2

ال يي ز سحب أ مهل من المصيف المعين ،إال إذا قاع علاى ال ايك الايئيس أ نائاب
اليئيس فج حالل غياهه أمين الصني و ميتمعين.

51

يقيم أمين الصاني و تقااييي ااييل عان حسااهات النااي إلاى الايئال اإلياييال ،يكا ن مساؤ الً
أمام الايئل اإلياييل عن ال ؤ ن الماليل فج حي ي صالحياته.

51

تعين الايئل العامل فج ايتماعاا السان
يصايو على التقييي المالج السن

52

مايقو حسااهات قان نيااً يقا م هتايقيو حسااهات النااي

المقيم للايئل العامل من قه الايئل اإلياييل.

للناي حو امتالك استئياي العقايات ا ياضج غيي ذلاك مان ا ما ا المنق لال غياي المنق لال
فو أحكام القان ن يقم ( )16لسنل  1953الراص ها م ا غيي المنق لل له الحاو ههياع أ يهان

أ تأييي أ مناا هقياي تترذه الايئل اإلياييل.

51

الايئل العامال حايها مر لال هاإيياء تعايي علاى هاذه التعليماات ا ساسايل ،ذلاك هأغلهيال ثلثاج
ا ص ات.

54

يح الناي هقياي ر ج تترذه الايئل العامل فج ايتما غيي العاي على أالا يق عيي ا صا ات

55

فج حالل ح النااي مان قها الايئال العامال ،فاإن يمياع أم الاه المنق لال غياي المنق لال

المؤيية للح عن ثلثج ا عضاء العاملين فج الناي (الذين لام حو الحض ي).
.1

تااؤ
.2

إلااى اليااال التااج تقييهااا الايئاال العاماال اايي ل م افقاال زيااي اليارلياال علااى تلااك

اليال لتصيف يار حي ي المملكل ا يينيل الاا ميل.

فج حا ح الناي من قه ال زاية فو أحكام القان ن يتم ت كي لينل تقايي لمان تاؤ

أم ا الناي

ممتلكاته المنق لل غيي المنق لل.
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56

إذا كلااف أ عضا ماان أعضاااء الايئاال اإليايياال أ أعضاااء الايئاال العاماال هااأ عما أ ماماال
راايو المملكاال ،فإنااه تصايف لااه المكافااأة الماليال ميا مااات الساافي التاج تقييهااا الايئاال اإليايياال
يي ل أالا تك ن أيل يال قي ت لت صيف مث هذه المهال .

57

فج حا تع ي إيياء انتراهاات الايئال العامال هساهب تقصايي الايئال الم ايفل أ هساهب ز الااا،
لل زيي أن يعين هيئل إياييل مؤقتل لمية ايين تك ن مامتااا اإلعاياي اليتماا الايئال العامال،
ايياء االنتراهات.

58

تضع الايئل اإلياييل التعليمات اليارليل لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ،لضمان حسن سيي العما
يي ل أالا تتعايض هذه التعليمات مع أحكام القان ن هذه التعليمات.

59

يعتهااي يميااع أعضاااء الايئااات اإليايياال الساااهقل الالحقاال للناااي أعضاااء اايف فااج الناااي هعااي
انتااء مية ريمتام فيه.

61

يتا لى ااؤ ن الناااي

اإل اياف علااى أعمالااه فااج الميحلاال ا لااى الايئاال التأسيساايل إلااى حااين

انتراب الايئل اإلياييل ا لى من قه الايئل العامل.

61

ال ي لب من العض إذا كاان راايو المملكال هقصاي اليياسال أ العما يفاع التزاماتاه ال ااييل إذا
تقيم ه لب تعليو عض يته للناي

62

افقت عليه الايئل اإلياييل.

يحو للريييين الذين ال يقتضج عملام التييي إلى الناي

يتيك للايئال اإلياييال حاو الن اي فاج

تيييهم أ عيمه إلى الناي .

61

يقيم لب االنتساب على النم ذو المقيي إلى الايئل اإلياييل ميفقااً هصا يتين مسايتين ل الاب
االنتساااب يساام االنتساااب المقاايي أ

هالت قيع.

64

صا مقه ضااات هااالمهل م قعااً ماان قها أحااي المف ضااين

ال ييا ز انتراااب أكثااي ماان ثالثال أعضاااء فااج الايئاال اإليايياال مان ريييااج نفااس العااام اليياسااج
الذ تيي فيه االنتراهات.
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65

يتم الصيف هأمي من اليئيس فقا للن ام المالج فج حي ي الم ازنل العامل المعتمية ،ضمن
ر ل العم المقيمل هعي التيقيو من حية اليقاهل اإلياييل الماليل.

66

يهت اليئيس فج أ أمي لم ييي فيه نص فج هذه التعليمات.

67

تلغج هذه التعليمات هعي إقيايها أ تعليمات ساهقل ذات صلل.

68

ال يي ز تعيي هذه التعليمات أ إلغاؤها إال هقياي من ميلس ا مناء.

69

تعي هذه التعليمات ساييل هعي إقيايها من ميلس ا مناء حسب ا ص .
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