
 

 (1) ادلاخيل انلظام
 السوريني العلماء رابطة

 

 األول ابلاب

 اتلعريفات 

 املقر 

 املؤسسون 

 األهداف 

 العضوية 

 اثلاين ابلاب

 مؤسسات الرابطة: 

  .العامة اهليئة

  .الرابطة رئاسة

  .الشورى هيئة

  .العامة األمانة

  .الفروع إدارات

 .اتلنفيذي املكتب

 اثلالث ابلاب

 الشؤون املايلة 

 أحاكم إجرائية 

  

                                                           

 م5102 – 4 – 52هذه النسخة معتمدة من هيئة شورى الرابطة، يف ادلورة املنعقدة بتاريخ: ( 1)



 

 األول ابلاب

  

 األول الفصل

 

 :مهمة تعريفات
 .السوريني العلماء رابطة االسم: ـ األوىل املادة

 
 :اتلعريف ـ اثلانية املادة

 املوعظةو باحلكمة اهلل إىل ادلعوة ىلع تعمل اعتبارية شخصية ذات مستقلة دعوية علمية إسالمية هيئة الرابطة
 يف عضو يهو فيها، للمسلمني مرجعية يلكونوا سورية يف العلماء لكمة جلمع وتسىع اإلسالم، نرصة وىلع احلسنة،
 .املسلمني لعلماء العاليم االحتاد
 وادلعوي. العليم العمل يف الريادة :الرؤية

 الصدارة. مركز إىل باألمة االرتقاء يف اإلسهام :الرسالة
 

 :الرابطة مقر ـ اثلاثلة املادة
 .تًامؤق بدياًل  ماكنًا العامة األمانة تقرر الطارئة الظروف ويف )دمشق(. السورية العاصمة الرئيس الرابطة مقر

 
 :املؤسسون ـ الرابعة املادة

 نم اإلساليم فهمنا يف وننطلق والسنة، الكتاب مرجعيتنا واجلماعة، السنة أهل من سورية، علماء من جمموعة
 البرش. صالحم وراعية الرشيعة، مقاصد وحتقيق انلصوص اتباع بني جيمع اذلي واملتوازن، الشامل الوسطي الفكر

ْكمات بني جيمع كما  . العرص ومقتضيات الرشع ُمح
 نمِ  بعدهم جاء َمن فقه وِمن واتلابعني، الصحابة وأقوال األربعة، األئمة مذاهب من الفقيه نافهم يف وننطلق

 .املعتربة برشوطه مفتوح االجتهاد باب أن ونؤمن الفقهية، واملجامع املجتهدين

 

 
 
 



 

 اثلاين الفصل

 

 :الرابطة أهداف ـ اخلامسة املادة
 .لوباألس متطور معارص خبطاب اتلعصب، عن بعيًدا ورشيعة، عقيدة الصحيحة، بصورته اإلسالم تقديم ـ1 

 .وقضاياها األمة هموم تبين ـ2 
 .اءاتهمكف تطوير إىل والسيع مشالكتهم، حل ىلع والعمل اإلساليم، احلقل يف والعاملني بالعلماء العناية ـ3 

 .ادلاخل يف نهمإخوا جهود إىل جهودهم لضم بدلهم، إىل املهجرين السوريني العلماء عودة ىلع العمل ـ4 

 ابلدلان يف قةالشقي العلماء روابط ومع معها واتلنسيق واتلعاون سوريا يف اإلسالمية اهليئات توحيد ىلع العمل ـ5
 بما برساتله، ملزتمة فيه عضًوا باعتبارها املسلمني لعلماء العاليم االحتاد أهداف بتحقيق الرابطة وتلزتم األخرى.

 .للرابطة ادلاخيل انلظام مع يتعارض ال
 .السورية الساحة يف لإلسالم العاملني بني اتلقريب ـ6
 .بها لالرتقاء والسيع وتقويتها الرشعية واملعاهد املدارس تشجيع ـ7
 .هلا املناسبة احللول وتقدم املستجدة املسلمني قضايا تدرس إسالمية حبوث مراكز إلنشاء السيع ـ8 

 .اكفة ةاملتاح بالوسائل املدين املجتمع ومنظمات السوري والشعب العلماء بني والعالقات الروابط تمتني ـ9

 .عليه االعتداء من ومحايته اإلساليم الوقف إحياء ـ10
  

  

 اثلالث الفصل

 

 الرابطة عضوية
 :العضوية مراتب ـ السادسة املادة

 .الرابطة بتأسيس قاموا اذلين وهم مؤسسون: أعضاء ـ1
 الرابطة بنظام ويتقيدون ه،9241 اعم نهاية بعد األصول حسب قبوهلم تم اذلين األعضاء وهم اعملون: أعضاء ـ2

 .ادلاخلية ولواحئها
 .العضوية رشوط عليهم تنطبق ال اذلين الرابطة أصدقاء وهم منارصون: أعضاء ـ3
 .املعتربة وماكنتهم ملواقفهم العضوية الرابطة تمنحهم اذلين وهم رشف: أعضاء ـ4
 



 

 :العضوية رشوط ـ السابعة املادة
 كمهمح يف اكن من أو الرشعية، العلوم يف بالكفاءة هل مشهوًدا أو الرشعية الشهادات محلة من املرشح يكون أن أـ

 .أنىث أو اكن ذكًرا
 .الرابطة علماء من اثنان يزكيه أن ـ ب
 .إقامته ماكن يف الفرع مكتب إدارة من قبوهل قرار يصدر أن ـ ج
 .قَبوهل قرار ىلع األمانة مكتب يصادق أن ـ د

 .العامة األمانة مكتب من قبوهل قرار يصدر للرابطة فرع فيها يوجد ال اليت املناطق يف ـ ـه
 .مبادئه مناهجها ختالف أو اإلسالم تعادي مجاعة أو حزب ألي منتسبًا يكون أال ـ و

 .سوري أصل ذا أو اجلنسية سوري يكون أن ـ ح
 

 

 
  



 

 اثلاين ابلاب

 

 :الرابطة مؤسسات
 :اتلايلة املؤسسات من الرابطة تتشلك ـ اثلامنة املادة

 .العامة اهليئة ـ1
 .الرابطة رئاسة ـ2
 .الشورى هيئة ـ3
 .العامة األمانة ـ4
 .الفروع إدارات ـ5
 اتلنفيذي. املكتب -6

 
  األول الفصل

 

 .واملؤسسني العاملني الرابطة أعضاء مجيع وتضم العامة: اهليئة

  

 اثلاين الفصل

 

 :الرابطة رئيس ـ اتلاسعة املادة
 :الرابطة رئيس اختيار ـ أ

 اثللثني، ةبأكرثي الرابطة أعضاء من هلما اجتماع أول يف الشورى هيئة أعضاء قبل من الرابطة رئيس اختيار يتم ـ1
 .املطلقة فباألكرثية اتلعذر حال ويف

 ؟ الرابطة لرئيس نائبًا الشورى هيئة رئيس يكون ـ2
 مدة يف الشورى هيئة وتحدَع  مهماته، نائبه يتوىل إعفائه، أو عجزه، أو بوفاته، الرئيس منصب شغور حال يف ـ3

 .املطلقة فباألكرثية ذلك تعذر فإن اثللثني، بأكرثية جديد، رئيس النتخاب أشهر ثالثة أقصاها
 

 :الرابطة رئيس مواصفات ـ ب
 :اتلايلة الرشوط الرابطة رئيس ملنصب يرشح َمن يف يتوافر أن يشرتط



 

 .اعًما 24عن عمره يقل أال ـ1
 .هلا وخملًصا وأهدافها الرابطة بمبادئ مؤمنًا يكون أن ـ2
 .سنتني عن تقل ال مدة الرابطة يف عضويته ىلع مىض قد يكون أن ـ3
 

 :الرابطة رئيس ومهام صالحيات ـ ج
 .الرابطة هيئات ىلع اإلرشاف ـ1
 .العام باألمني املنوطة واملهام بالصالحيات اخلاصة الالحئة إقرار ـ2
 .ذللك العامة األمانة إقرار بعد العام األمني باستقالة ابلت ـ3
 .الرابطة باسم معها واتلحدث اإلسالمية واهليئات العلماء بروابط االتصال ـ4
 .الرابطة هيئات يف حيرضها اليت اجللسات يرتأس ـ5
 .الرابطة رئيسل مكتبًا الشورى هيئة مكتب يعترب ـ6
 .فرتتني من ألكرث الرئيس ينتخب ال ـ7

  

 اثلالث الفصل

  

 الشورى هيئة

 

  ـ العارشة املادة
 :الشورى هيئة

 .ومزيانيتها وخطتها العامة وسياستها نظامها تعتمد الرابطة يف ورقابية ترشيعية هيئة أىلع يه ـ1

 .عضاءأ ثالثة عن الفرع تمثيل يزيد أال ىلع مخسني ىلع واحد بنسبة الفروع، أعضاء من اهليئة تحنتَخب ـ2
 عضوا. عرشون وهو الفرع إنشاء رشط حتقق طاملا واحد يمثلهم األوىل اخلمسني دون ما أن مالحظة مع

 تلعذرا حال ويف املطلقة، باألكرثية مقرر و نائب و رئيس من مكونا مكتبا هلا لقاء أول يف اهليئة تَنتِخب ـ3
 .النسبية فباألكرثية

  وأ العادية ادلورات حلضور اهليئة أعضاء دعوة األمانة مكتب مع وباتلنسيق الشورى هيئة مكتب يتوىل ـ4
 .ُمدد بتاريخ االستثنائية



 

 األمانة مكتب أو أعضائها، ثلث أو رئيسها، من بدعوة احلاجة دعت لكما أو اعم، لك الشورى هيئة جتتمع ـ5
 .العامة

 .تاتلصوي حق هلم يكون أن دونـ  بصفتهمـ  الشورى، هيئة لقاءات حضور العامة األمانة مكتب ألعضاء حيقـ 6

 .سنوات أربع الشورى هيئة مدة ـ7
 

  ـ عرشة احلادية املادة
 :الشورى هيئة مهام

 .املطلوبة اتلوصيات وتقديم املعتمدة، العامة اخلطة ضوء يف العامة األمانة تقارير مناقشة ـ1

 .املناسبة اتلوصيات وتقديم منها، املطلوبة للمهمات تنفيذها ومدى العامة األمانة أداء مراقبة ـ2

 .تعديلها أو العام باألمني املنوطة واملهام للصالحيات املقرتحة الالحئة اعتماد ـ3
 .تعديلها أو للرابطة ادلاخيل انلظام ىلع املقرتحة اتلعديالت اعتماد ـ4
 .تعديلها أو املنازاعت يف للفصل املقرتحة القضائية الالحئة اعتماد ـ5
َعلّل العامة األمانة اقرتاح رفض أو اعتماد ـ6  القرار حيوز أن رشيطة الرابطة، اسم تغيري أو بتعديل يتعلق فيما المح

 .اتلعذر حال املطلقة باألكرثية أو اثللثني، أكرثية موافقة ىلع
َعلّل العامة األمانة اقرتاح رفض أو اعتماد ـ7  ليتا اجلهة وحتديد ماكتبها، وإغالق نشاطها ووقف الرابطة حبل المح

 األكرثيةب أو اثللثني، أكرثية ىلع حيوز بقرار وذلك ومستندات، ووثائق أموال من الرابطة ممتلاكت إيلها ستؤول
 .اتلعذر حال املطلقة

 بقرار وذلك سورية، يف للعلماء أخرى رابطة أي مع الرابطة بدمج املعلّل العامة األمانة اقرتاح رفض أو اعتماد ـ8 
 .اتلعذر حال املطلقة باألكرثية أو اثللثني، أكرثية ىلع حيوز

 ملزما ذلك يف حكمه ويكون حله، تعذر الفروع وإدارات العامة األمانة بني ناشئ خالف أي حلل اتلدخل ـ9
 .قطعية وقراراته

 حق دون مراقبني بصفة فيها يقيمون اليت الفروع إدارات لقاءات حضور الشورى هيئة ألعضاء قحي ـ10
 .اتلصويت

 .املطلقة فباألكرثية تعذر فإن اثللثني، بأكرثية قراراتها اهليئة تتخذ ـ11
 

  
 



 

 الرابع الفصل

 
 :العامة األمانة

 

  ـ عرشة اثلانية املادة
 :للرابطة العامة األمانة

 . العام األمني ويرأسها الرابطة يف تنفيذية جهة أىلع يه ـ1
 هاعضويت إىل العامة اهليئة أعضاء من تضم أن وهلا نوابهم أو الفروع إدارات رؤساء من العامة األمانة تتشلك ـ2

 ويتم عامةال لألمانة األساس العدد من باملئة عرشين عن النسبة تزيد ال حبيث الرابطة، ملصلحة مناسبا تراه من
 .النسبية باألكرثية الرسي باالقرتاع تيارهماخ
 أعضاء ثالثة يمثله مئتني عن زاد وإن العامة، األمانة يف عضوان يمثله مئة عن الفرع أعضاء عدد زاد إذا ـ3

 الفرع إدارة ختتارهم

 ها،أعضائ ثلث أو مكتبها، أو العام، األمني من بدعوة احلاجة دعت لكما أو أشهر، ستة لك العامة األمانة تلتيق ـ4
 .الشورى هيئة مكتب أو
 .النسبية باألكرثية قراراتها العامة األمانة تتخذ ـ5
 .سنوات أربع العام وأمينها العامة األمانة مدة ـ6
 

  ـ عرشة اثلاثلة املادة
 :العامة األمانة صالحيات

 .بها والعمل العامة، واملزيانية العامة، واخلطة العامة، السياسة وضع ـ1
 .الفروع وعمل لعملها املنظمة ادلاخلية اللوائح اعتماد ـ2
 .الشأن هذا يف فرع لك ظروف العامة األمانة ترايع أن ىلع الرابطة، هيئات للك انتخابات الحئة اعتماد ـ3
 .الرابطة يف املايلة للشؤون املنظمة املايلة الالحئة اعتماد ـ4
 .مواردها عجز حال يف الفروع إلدارات املطلوب املايل ادلعم إقرار ـ5
 .العام باألمني املنوطة واملهام بالصالحيات اخلاصة الالحئة وضع ـ6
 حال ويف اثللثني، بأكرثية يصدر بقرار مهامه، أداء عن عجزه ثبوت حال يف منصبه من العام األمني إعفاء ـ7

 .املطلقة فباألكرثية اتلعذر



 

 .انتخابه فيها تم اليت بالكيفية العام األمني استقالة إقرار ـ8
 أو إقرارها يف للنظر الشورى هليئة ورفعها القانونية، أو الشخصية املنازاعت يف للفصل قضائية الحئة اقرتاح ـ9

 .تعديلها
 قضائية هيئة أو مصاحلة للجنة إحاتلها أو الفروع إدارات أعضاء بني إدارية خالفات من ينشأ ما معاجلة ـ10

 .اخلالف مستوى حسب
 اليت للجهة معلّل خبطاب إعفاءه األمانة تقرتح معه اتلعاون تعذر أو بواجباته األمانة أعضاء أحد أخل إذا ـ11

 .ماكنه آخر شخًصا تلنتخب يمثلها
 يلسب ىلع منها أهدافها. وحتقيق بمهماتها للنهوض الرضورية اللجان الفروع وإدارات العامة األمانة تشلك ـ12

 .العلمية جنةالل ـ اإلعالمية اللجنة ـ ابلني ذات إصالح جلنة ـ اتلواصل جلنة ـ فلاتلاك جلنة ـ الفتوى جلنة املثال:

 .الالحئة أحاكم وفق الفروع إنشاء ىلع املوافقة ـ13
 .الفرع إلدارة املقرتحة املزيانيات واعتماد العامة، اخلطة من املقتبسة الفروع خطط ىلع املوافقة ـ14
 (.ترباعت أو )اشرتااكت الفروع موارد من العامة األمانة لصندوق املخصصة النسبة حتديد ـ15
 .الرابطة أعضاء من املطلوب املايل اإلسهام نسبة األمانة حتدد ـ16
 .معها واتلنسيق اإلسالمية واهليئات العلماء بروابط االتصال ـ17
 واألعمال لمهامل منظم عقد وبموجب ُمدد، براتب جزئيًا، أو لكيا تفريًغا مهماتها تلنفيذ مناسبا تراه من تفريغ ـ18

 .املطلوبة

 أصوال رفوعةامل االعرتاضات من للتحقق جلنة وتشكيل واهليئات الفروع سائر يف االنتخابات نتائج اعتماد ـ19
 .شأنها يف للبت

 أهدافهو سياسته وحتدد اإلنرتنت، شبكة ىلع الرابطة موقع عن أعضائها أمام املسؤولة اجلهة يه العامة األمانة ـ20
 .املوقع ىلع لإلرشاف جلنة وتشلك ومساعديه, مديره وتعني مزيانيته، وتعتمد وخطته،

 .العام والشأن اإلساليم الشأن يهم ما لك يف الرابطة باسم ستصدر اليت ابليانات إصدار ـ21

 أهداف قيقحت يف اتلعاون بغية الرابطة، أعضاء من لألخوات الرابطة فرع مع للتنسيق املناسبة الصيغة إقرار ـ22
 .معه للتنسيق أعضائها أحد وانتداب الرابطة

 .لهاتعدي أو العتمادها الشورى هليئة ورفعها للرابطة ادلاخيل انلظام ىلع املناسبة اتلعديالت اقرتاح ـ23

 األمني بتلكيف وذلك ادلمج, عملية بشأن سورية يف للعلماء رابطة أي مع اتلفاوض تبارش أن العامة لألمانة ـ24
 اثللثني ةبأكرثي العامة األمانة موافقة حال ويف مهمتهم، حدود ملمثليها حتدد أن ىلع املهمة هلذه منتدبة جلنة أو العام

 .تعدهل أو تلقره الشورى هليئة بذلك اقرتاح يرفع املفاوض الفريق مهمة نتائج ىلع



 

 .العامة تللعالقا املساعد العام األمني يرأسه العامة العالقات مكتب إنشاء ـ25
 .االجتماع نفقات تغطية العامة األمانة صندوق ويتوىل لقاءاتها األمانة مكتب ينظم ـ26
 .الرابطة باسم رسيم ناطق اختيار ـ27
  .الرابطة إىل لالنتساب موحدة استمارة األمانة تنظم ـ28
 . الرابطة يف ورقمه العضو وصورة الرابطة شعار تتضمن عضوية بطاقة تنظم ـ29
 .الرابطة شعار تصميم ىلع املوافقة ـ30

 
  عرشة الرابعة املادة

 :العام األمني
 :مكتبهو العام األمني اختيار ـ أ

 أعضاء نم أو أعضائها بني من هلا اجتماع أول يف العامة األمانة أعضاء قبل من للرابطة العام األمني اختيار يتم ـ1
 . املطلقة فباألكرثية اتلعذر حال ويف اثللثني، بأكرثية اآلخرين الرابطة

 أعضاء من للصندوق وأمينًا ُماسبًا ختتار كما للرس وأمينًا هل ومساعدين العام لألمني نائبًا العامة األمانة ختتار ـ2
 .النسبية فباألكرثية اتلعذر حال ويف املطلقة باألكرثية العام األمني مع بالتشاور الرابطة،

 ألمانةا وتحدَع  بمهماته، بالقيام نائبه يكلف إعفائه أو عجزه أو فاتهبو العام األمني منصب شغور حال يف ـ3
 .آنفا إيلها املشار لآليلة وفقا جديد، اعم أمني النتخاب العامة

 أمني النتخاب العام األمني منصب شغور تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مدة خالل لالنعقاد الشورى هيئة تحدَع  ـ4
 يلةلآل وفقا يوما تسعون أقصاها مدتا جديد اعم أمني انتخاب عن العامة األمانة جزع حال يف للرابطة جديد اعم

 (.91) املادة من )أ( الفقرة من (9) ابلند يف املبينة
 . متتايلتني فرتتني من أكرث ينتخب أال ـ5
 

 :العام األمني مواصفات ـ ب
 :اتلايلة الرشوط العام األمني ملنصب يرشح َمن يف يشرتط

 .اعًما 24 عن عمره يقل أال ـ1
 .هلا وخملصا وأهدافها الرابطة بمبادئ مؤمنا يكون أن ـ2
 .سنوات أربع عن تقل ال مدة الرابطة يف عضويته ىلع مىض قد يكون أن ـ3
 :العام األمني ومهام صالحيات ـ ج



 

 .ومكتبها العامة األمانة لقاءات إدارة ـ1
 .األمانة أعضاء مع بالتشاور ذللك، يراه من انتداب أو اآلخرين، أمام الرابطة تمثيل ـ2
 .الرابطة يف اتلنفيذية اهليئات ىلع واإلرشاف العامة، األمانة قرارات تنفيذ ىلع العمل ـ3
 .معهم باتلنسيق األمانة أعضاء ىلع العامة باألمانة املنوطة واملسؤويلات اتلنفيذية املهام توزيع ـ4

 .مهماتها متابعةو ينتدبه من أو الفروع إدارات زيارة ـ5
 

 ـ عرشة اخلامسة املادة
 :العامة األمانة مكتب

 .الرس وأمني ومساعديه ونائبه العام األمني من العامة األمانة مكتب يتكون ـ1
 .الرابطة أوضاع ملتابعة الرضورة وعند أسبوعني لك املكتب جيتمع ـ2
 يف العامة مانةاأل ىلع تعرض أن ىلع تأخريها يسوغ ال اليت املستعجلة القضايا بإجناز العامة األمانة مكتب يقوم ـ3

 .هلا لقاء أول
 

 
  ـ عرشة السادسة املادة
 :العامة األمانة رس أمني مهام

 ألمنيا مع التشاور وبعد األعضاء، مقرتحات ىلع بناءً  أعماهلا، جدول وإعداد العامة، األمانة جللسات اتلحضري ـ1
 .العام

 .املعتمدة القرارات تنفيذ ومتابعة اجللسات ُمارض صياغة ـ2
 .واملتابعة لالطالع دوراتها من دورة لك بعد العامة األمانة بقرارات الشورى هيئة مكتب تبليغ ـ3

 .العامة األمانة بعمل املتعلقة املراسالت ولك األعضاء، بدعوة اخلاصة املراسالت إعداد ـ4
 .العام األمني أو العامة األمانة إيله بها تعهد أخرى مهام وأية العامة، لألمانة الواردة املراسالت تسلم ـ5

 

 
 
 



 

 اخلامس الفصل

 الفروع إدارات

 

  ـ عرشة السابعة املادة
 :الفرع إنشاء

 عدد يقل ال نأ ىلع املعتمدة، الالحئة وفق إنشائها رشوط استيفاء بعد العامة األمانة من باقرتاح الفروع تتكون ـ1
 .الفرع جملس يتكون ومنهم عضًوا عرشين عن الفرع أعضاء

 .إيله فرع أقرب يتبع عضًوا( 44) املطلوب احلد عن فيه الرابطة أعضاء عدد يقل اذلي ابلدل ـ2
 .الشورى هيئة أمام للطعن قابل العامة األمانة من معلل بقرار الفروع تلىغ ـ3
 

  ـ عرشة اثلامنة املادة
 :الفرع إدارة

 الرسي باالقرتاع إخوة (14 فوق 7 ،14 دون العدد اكن إذا ـ5) من مكونة هل إدارة الفرع أعضاء خيتار ـ1
 .النسبية فباألكرثية اتلعذر حال ويف املطلقة وباألكرثية

 .للصندوق وأمينًا وُماسبًا للرس وأمينًا هل ونائبًا هلا رئيًسا املطلقة باألكرثية الفرع إدارة ختتار ـ2
 .األعضاء ثلث أو اإلدارة رئيس من بدعوة احلاجة، دعت ولكما شهر لك اإلدارة تلتيق ـ3
 .الفرع بأنشطة للقيام املطلوبة اللجان الفرع إدارة تشلك ـ4
 .سنوات أربع بعدها وما اثلانية املرة يف الفرع إدارة ومدة واحدة( سنة )اجلديد الفرع إدارة مدة ـ5

 عملو اإلدارة حبل معلل قرار إصدار العامة لألمانة حيق املطلوب بالشلك بمهامها الفرع إدارة قيام عدم حال يف ـ6
 .جديدة انتخابات

 

  ـ عرشة اتلاسعة املادة
 :الفرع إدارة وصالحيات مهام

 .الرابطة مؤسسات واكفة العامة األمانة وتوجيهات قرارات تنفيذ ـ1
 .بينهم فيما الصلة وتوثيق الرابطة أعضاء أنشطة تفعيل شأنها من اليت األنشطة إقامة ـ2
 .العامة األمانة مكتب إىل ورفعها فيها وابلت نظاًما املعتمدة الرشوط وفق االنتساب طلبات دراسة ـ3

 .االنتخاب هلم حيق اذلين العاملني األعضاء قائمة باعتماد الفرع إدارة تفوض ـ4



 

 .عتمادهاال العامة األمانة ىلع وتعرضها للرابطة، املعتمدة العامة اخلطة من املستمدة اخلاصة خطتها اإلدارة تضع ـ5

 .تعدهلا أو فتقرها العامة األمانة ىلع وتعرضها السنوية الفرع مزيانية اإلدارة تقرتح ـ6
 ملزيانيةا وفق بذلك الفرع رئيس تفويض أو الرصف قرارات وإصدار اتلرباعت، وتليق االشرتااكت، جباية ـ7

 .املعتمدة
 

  ـ العرشون املادة
 وواجباته العضو حقوق

 ،أشهر ةثالث انتسابه ىلع مىض إذا الشورى هيئة وعضو إدارته فرع أعضاء يَنتَِخَب  أن هل حيق :العضو حقوق :أوالً 
 سنة للرابطة انضمامه ىلع مىض إذا الشورى وهيئة الفرع إدارة لعضوية ويحنتََخب

   :العضو واجبات :ثانيا  
 إيلها. يدع اليت بفرعه اخلاصة أو العامة الرابطة لقاءات يف املشاركة -أ

 .الرابطة أو فرعه به يكلفه بما القيام -ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 السادس الفصل
 

 اتلنفيذي املكتب
 

عامة تتبع إدارته األمانة ال ارات الرابطة ذا صالحيات تنفيذيةاملكتب اتلنفيذي يحعترب إدارة من إد -أ
 .نة العامة علميا ودعويا وقرآنياً ويقوم ىلع تطبيق خطط ومشاريع األما

 .(علمية، دعوية، قرآنيةيتكون املكتب اتلنفيذي من مدراء املاكتب اتلنفيذية األساسية ) -ب

 

 دور املكتب اتلنفيذي مع فروع الرابطة:  -ت
يقدم املكتب اتلنفيذي خطة تشغيلية باتلعاون مع فروع الرابطة يف لك ماكن تعمل فيه الرابطة  -

 سعيا تلحقيق رؤية واحدة للعمل يف لك ماكن.

يلية املتفق طار اخلطة التشغإيقدم املكتب اتلنفيذي التسهيالت اللوجستية املمكنة للك فرع يف  -
 .عليها

 .ع يف إدارتها إىل األمانة العامةتعترب مشاريع املكتب اتلنفيذي القائمة مشاريع تتب -

 

 دور الفرع مع املكتب اتلنفيذي:  -ث
 املكتب اتلنفيذيينتدب لك فرع عضواً من ادارة الفرع للتواصل مع  -
 يرفع الفرع تقريرا دوريا عن نشاطاته تلكون ضمن اخلطة اإلعالمية للرابطة بشلك اعم. -

يلتيق مندوب الفرع مع املكتب اتلنفيذي يف الشهر مرة من أجل تقوية العالقات وتمتينها واقرتاح ما  -
 هو جديد يف ضوء املتغريات ىلع الساحة 

 .  ية الرابطة وباتلنسيق مع املكتب اتلنفيذيمن حق الفرع ممارسة النشاط ضمن رؤ -

 
  



 

 الثاثل ابلاب
  ـ العرشونو احلادية املادة

 

 :املايلة الشؤون
 تلك ختتارهما نعضوي باسم للرابطة، فرع فيه بدل لك يف إساليم بنك يف وفروعها الرابطة مؤسسات أموال حتفظ ـ1

 .مًعا توقيعهما والسحب الرصف يف ويحعتمد املؤسسات،
 .اتلاكفل ميدان يف وخباصة الرشعية مصارفها يف ترصف والصدقات الزكوات واردات ـ2
 نطاق وخارج لةالعاج املسائل ويف املعتمدة. املزيانية بلنود وفقا العام، األمني هو الرابطة مستوى ىلع الرصف آمر ـ3

 يف األمانة ىلع األمر عرض يتم أن ىلع العامة، املزيانية من %44 يتجاوز أال رشيطة بتوقيعه الرصف يتم املزيانية
 .املزيانية يف املناسب ابلند ىلع وحتميله إلقراره هلا لقاء أول

 .الفرع رئيس هو املعتمدة الفرع خمصصات بنود رصف ويف الفرع مستوى ىلع الرصف آمر ـ4
 .وترباعتهم أعضائها اشرتااكت ىلع املايلة انلاحية من الرابطة تعتمد ـ5
 .مرشوطة وال مشبوهة تكون أال ىلع الرابطة خارج من اتلرباعت الرابطة تمؤسسا تقبل ـ6
 

  ـ والعرشون اثلانية املادة
 :إجرائية أحاكم

 .الرئيس انتخاب يتم حىت سنًا األعضاء أكرب هيئة لك لقاءات يفتتح انتخابية دورة لك مع ـ1 
 .الرسي باالقرتاع االنتخابات جتري ـ2
 ،النسبية يةباألكرث تتخذ اتلعذر وعند .القرارات اختاذ يف الرابطة مؤسسات اكفة يف املطلقة األكرثية تعتمد ـ3

 استقاتله بولق أو العام واألمني الرابطة رئيس انتخاب باستثناء اجللسة، رئيس جانب يرجح األصوات تساوي وعند
 باألكرثية يتم ةالرابط نظام تعديل وكذا املطلقة. باألكرثية يكون اتلعذر وعند ،اثللثني بأكرثية فتكون إعفائه أو

 .ذكرها السالف
 (.واحد + انلصف ) انلصاب بتوفر نظامية اجللسات تكون ـ4
 .وإناثًا ذكوًرا األعضاء اكفة بأحاكمه يشمل انلظام هذا ـ5
 :أحوال يف العضوية تسقط ـ6
 .رعهف إدارة دلى مقبول عذر بغري لكذ واكن سنة ملدة اللقاءات وحضور االشرتااكت بدفع العضو يلزتم لم إذا أ.

 .اإلسالم تعادي مجاعة أو حزب إىل انتسب إذا ب.



 

 .لآلداب منافية ترصفات أو رشعية خمالفات منه بدر إذا ج.
 .العامة األمانة مكتب من معلل بقرار السابقة احلاالت يف العضوية بإسقاط ابلت يتم د.
 أن رشيطة هاوانتخابات الرابطة لقاءات يف وغريها" ويبكس، باتلوك، "ساكييب، احلديثة االتصال وسائل تعتمد ـ7

 .الرابطة دلى املعتمد باملعرِّف العضو دخول يكون
 

 
 الصاحلات تتم بنعمته اذلي هلل واحلمد


