
 
 

 

 ميسور –شارع احلسن الثاني  –الكتابة العامة  -إقليم بوملانعمالة  -اجمللس اإلقليمي لبوملان 1

 1525555335فاكس  1525555300 -1525555350اهلاتف 

 cprovincialboulemane@gmail.comالربيد اإللكرتوني: 
 

 اإلاملكت اإلاغطبيت

 وظاضة السادليت

 بىإلاانإكليم 

 لبىإلااناإلاجلس ؤلاكليمي 

 مصلحت الشؤون الاجخماعيت

 والشطاكاث والخعاون 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ميسور –شارع احلسن الثاني  –الكتابة العامة  -إقليم بوملانعمالة  -اجمللس اإلقليمي لبوملان 2

 1525555335فاكس  1525555300 -1525555350اهلاتف 

 cprovincialboulemane@gmail.comالربيد اإللكرتوني: 
 

 

 

 

 الصفحت اإلاحىض 

 3 جلسًم عام .1

 4 ؤلاطاض اإلاطجعي لسليل اإلاساطط .2

 9 لسليل اإلاساطط ألاهساف ألاساسيت .3

 10 لبىإلاانؤلاكليمي جلس إلااألاكطاب اللابلت للسعم مً ططف  .4

 11 محاوض السعم حسب ألاكطاب .5

 13 اإلاعاًير اإلاعخمسة في اهخلاء ملفاث السعم .6

 15 مطاحل زضاست ملفاث السعم .7

 18 الىثائم الضطوضيت لخلسًم طلب الحصىل على السعم .8

 20 -اإلاالحم - .9
 20 : بطاكت جلىُت للمششوع1سكم ملحم

 29 عمملف الذ ةًذاعب : وصل2ملحم سكم 

           

  

 الفهطس

 



 
 

 

 ميسور –شارع احلسن الثاني  –الكتابة العامة  -إقليم بوملانعمالة  -اجمللس اإلقليمي لبوملان 3

 1525555335فاكس  1525555300 -1525555350اهلاتف 

 cprovincialboulemane@gmail.comالربيد اإللكرتوني: 
 

 

 

 

 

 

 

 

التي باث  الاظتراجُجُتمىز بذاًت ألالفُت الثاهُت اصداد اهخمام العلطاث العمىمُت باألدواس 

ؤو  ،، الجهىي اإلاجخمع اإلاذوي ًلعبها في بلىسة العُاظاث العمىمُت ظىاء على الصعُذ اإلادلي

تالدشاسهُت ؤصبذ في صلب اه الذًملشاطُتهما ؤن مفهىم  الىطني.  خمام اإلاخططاث الخىمٍى

خُث ؤصبذ هزا اإلافهىم سهاها اظتراجُجُا للذولت اإلاغشبُت لخىصَع ألادواس بُنها وبين  الىطىُت،

 اإلااظعاث اإلاىخخبت مً حهت وبين ماظعاث اإلاجخمع اإلاذوي مً حهت ؤخشي.

 ،الذًملشاطُت الدشاسهُت إلابذؤ ه، بذظترج2011دظخىس اإلاملىت لعىت  الاهخمام وجىج هزا

ت ألٌو مشة في لً برو  غشيي.اإلا الذظخىسيالىظام  مً مشجىضاث اواعخباسه ةخذازه لهُإة اظدشاٍس

خ دظاجير اإلاملىت ؤما على معخىي اللىاهين الخىظُمُت . حعنى بالشباب والعمل الجمعىي  ،جاٍس

اإلاجخمع اإلاذوي مياهت مخميزة على معخىي  ماظعاث ثالخاصت بالجماعاث الترابُت، فلذ بىؤ

ل العُاظاث العمىمُت على الصعُذ جلُُ  .التراييم وجنًز

اث طابع رعلى وطع مىهجُت واضحت  لبىإلاانؤلاكلُمي جلغ اإلاعمل  الاعخباساث،ه زليل ه

 . ه التراييبىفىرلذعم مخخلف الجمعُاث اإلاخىاحذة  عملي مخىافم بشإنها
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 لبىإلاانؤلاكلُمي اإلاجلغ عخىي حعخمذ اإلالاسبت اإلاعخمذة في دعم اإلاجخمع اإلاذوي على م

 :ألاظاظُت مما ًلي مشحعُاتها

 ؛2011: دظخىس اإلاملىت لعىت اإلاطجع ألاول 

 ؛بالعماالث وألاكالُماإلاخعلم  112-14: اللاهىن الخىظُمي سكماإلاطجع الثاوي

 55المادة "  اإلاخعلم بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت 62.99اللاهىن سكم  :اإلاطجع الثالث

اظخخذام ألامىاٌ العمىمُت التي جخللاها اإلالاوالث، باظخثىاء اإلالاوالث ًشاكب اإلاجلغ 

ؤعاله، ؤو الجمعُاث ؤو ول ألاحهضة ألاخشي التي حعخفُذ مً معاهمت في  76اإلاشاس بليها في اإلاادة 

الشؤظماٌ ؤو مً معاعذة هُفما وان شيلها مً طشف الذولت ؤو ماظعت عمىمُت ؤو مً ؤخذ 

 1.58.376طعت لشكابت اإلاجلغ، مع مشاعاة ملخظُاث الظهير الشٍشف سكم ألاحهضة ألاخشي الخا

( بدىظُم الحم في جإظِغ الجمعُاث، هما 1958هىفمبر  13) 1378حمادي ألاولى  3الصادس في 

 ؛.وكع حغُيره وجخمُمه

 ؛اللىاهين والىصىص اإلاىظمت الظخخذام ألامىاٌ العمىمُت مً طشف الجمعُاث: اإلاطجع الــطابــع

 :2011زسخىض اإلاملكت لسىت  :الأو 

يا ؤظاظُا التي ؤطحى اإلاجخمع اإلاذوي ًلعبها، ببشاصا مىه للمياهت اإلاخميزة  بصفخه شٍش

في فصله ألاٌو على ؤن الىظام الذظخىسي  2011 اإلاملىت ظىتوخلُلُا في الخىمُت، هص دظخىس 

 ،ت الحيامت الجُذةوعلى مباد ،اإلاىاطىت والدشاسهُت الذًملشاطُتللمملىت ًلىم على ؤظاط 

وبالخالي فلذ ؤعطى مياهت خاصت ومميزة للمجخمع اإلاذوي، البذ ؤن  .وسبط اإلاعاولُت باإلاداظبت

حعىعها ول اإلااظعاث الذظخىسٍت بما فيها الجهاث والجماعاث الترابُت ألاخشي، اهطالكا مً سئٍت 

 وملاسبت حذًذجين.
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 :عماالث وألاكاليمبالاإلاخعلم  112-14 اللاهىن الخىظيمي ضكم :ثاهيا

 ،مىاهج حذًذة للخذبير على اإلاعخىي الترايي للعماالث وألاكالُمؤدخل اللاهىن الخىظُمي 

ت ههجها ؤلاكلُميًجب على اإلاجلغ  وجشجىض هزه اإلاىاهج  .سشُذة مً ؤحل جدلُم خيامت جذبيًر

و  215و 214 و213اللاهىن الخىظُمي في اإلاىاد:  اعليه ىصمجمىعت مً اإلابادت ألاظاظُت ً على

 :يوه ،219و  216

 اإلاجلغجدذًذ اإلاهام ووطع دالثل اإلاعاطش اإلاخعللت باألوشطت واإلاهام اإلاىىطت بةداسة  -1

تذوبإحهضجه الخىفُزًت والخ ظُمىً مً عللىت الخىحهاث والبرامج،وهزا جىَشغ  ، وهى مابيًر

ت و  فُزًتالخى مبادت الشفافُت والحيامت الجُذة على معخىي مخخلف مشاخل الخذخالث الخذبيًر

 .للمجلغ ؤلاكلُمي لخاصة

، خُث ٌعخبر هزا اإلاىهج في مجاٌ الخذبير مً اإلابادت التي هظام الخذبير خعب ألاهذاف جبني-2

ت ،اإلاخلذمت الذًملشاطُاثؤزبدذ فعالُتها في  عخمذ باألظاط على مىظىمت اإلاداظبت الخذبيًر  ،َو

ل ولفت البرامج، وسفع ملاًِغ وكُاظاث الىجاعت التي تهخم بملاسهت ؤلاهجاصاث باألهذاف، وجدلُ

 وحىدة ،والفعالُت، هما ًلخض ي الخذبير خعب ألاهذاف الحشص على صذكُت الحعاباث

وخلم الفشص للخذكُم واخترام  ،ظُدُذ ؤلامياهُت إلاشاكبت الخذبير الذاخلي وهى ما عطُاث.اإلا

 اإلاعاطش وجذبير اإلاخاطش.

ع وا وطع مىظىمت-3 لبرامج جدذد فيها ألاهذاف اإلاشاد بلىغها وماششاث الفعالُت لخدبع اإلاشاَس

وبالخالي فئن السعم اإلاذصص للجمعياث البس وأن ًيبني على أساس أهساف اإلاخعللت بها، 

 واضحت ومحسزة كابلت لللياس في مطحلت الخلييم.

لُاث دعم الحصُلت، في عم والافخداص وجلذًمفي ألاداء واإلاشاكبت الذاخلُت  اعخماد الخلُُم-4

 الجمعُاث.

جىَشغ كُم الذًملشاطُت والشفافُت واإلاداظبت واإلاعاولُت، في ول ما ًخعلم بخذبير دعم -5

 الجمعُاث.

اعخمادهما في مىهجُت دعم  التي ًجب ألاظاظُتبن اإلابادت اإلازوىسة، حعخبر هي اإلافاجُذ 

 .لبىإلاانؤلاكلُمي  الترايي للمجلغ الجمعىي اإلاخىاحذ فىق الىفىرلف فعالُاث اليعُج خمخ
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 :اإلاخعلم بمسوهت اإلاحاكم اإلااليت 62.99اللاهىن ضكم  ثالثا:

ت للحعاباث ؤوول ؤظاظا في مبذؤ سبط  عذة مهام جخمثل اإلاششع للمجالغ الجهٍى

اإلاخعلم  62.99اللاهىن سكم  مً 155و 154، 118 :اإلاىاد هصذ خُث ،باإلاداظبتاإلاعاولُت 

ت للحعاباث  غاإلاجالؤن: على  بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت اظخخذام ألامىاٌ العمىمُت جشاكب الجهٍى

اظخخذام ألامىاٌ العمىمُت مً مذي التي جخللاها الجمعُاث مً طشف ؤي حماعت مدلُت للخإهذ 

 اة مً اإلاعاعذة.ألاهذاف اإلاخىخ تطابلي جم جلليها إلاالت

مً  حعاباثلل جمىين اإلاجلغ الجهىي على  ؤلاكلُميوبالخالي، ًجب ؤن ًدشص اإلاجلغ 

اإلاعلىماث واإلاعطُاث الالصمت خٌى الذعىماث التي ًخصصها للجمعُاث، مً ؤحل جمىين هزه 

 مً اللُام بمهامها على ؤخعً وحه. تاإلااظعت الذظخىسٍ

 ألادطي: الدشطيعيت والخىظيميت صضابعا: الىصى 

عملُت جللي الجمعُاث للمعاعذاث اإلاالُت مً طشف ماظعاث الذولت  جاطش التي و 

 طشف الجهاثظىاء مً  ،بشيل ًمىً مً جدبع معاس اظخعماٌ هزه ألامىاٌ ،هُئاث اإلاىخخبتوال

 :اإلاعخفُذةاإلااهدت ؤو مً طشف الجهاث 

هىهبر  15اإلاىافم ل  1378جمازي ألاولى  3الصازض في  1-58-376الظهير الشطيف ضكم -1

الصازض  75-00كم بدىظيم حم جأسيس الجمعياث، كما جم حغييره وجخميمه باللاهىن ض  1958

 23اإلاىافم ل  1423مً جمازي ألاولى  12بخاضير  1-02-206بدىفيصه الظهير الشطيف ضكم 

 ؤهه: على همى 32هص الفصل  والزي، 2002ًىليىظ 

ًخعين على الجمعُاث التي جخللى دوسٍا بعاهاث مً بخذي الجماعاث العمىمُت ؤن جلذم "

 اإلازوىسة. ؤلاعاهاثميزاهُتها وخعابها للىصاساث التي جمىدها 

وجظبط بمىحب كشاس مً وهُل وصاسة الاكخصاد الىطني في اإلاالُت دفاجش الحعاباث التي ًجب ؤن 

ط التي حعلم بملخظاها بلى الىصساء، اإلايزاهُت و زلً الشش هجمعىها الجمعُاث اإلاشاس بليها و 

 كبت مفدش ي هزه الىصاسة".حعاباث مشاوالحعاباث اإلاشاس بليها في الفلشة ألاولى وججشي على دفاجش ال



 
 

 

 ميسور –شارع احلسن الثاني  –الكتابة العامة  -إقليم بوملانعمالة  -اجمللس اإلقليمي لبوملان 7

 1525555335فاكس  1525555300 -1525555350اهلاتف 

 cprovincialboulemane@gmail.comالربيد اإللكرتوني: 
 

 2006هىهبر  22اإلاىافم ل  1427شىال  30الصازض في  1.06.154الظهير الشطيف ضكم -2

، عيت وجسبيرهاط فخح مؤسساث الطعاًت الاجخماو اإلاخعلم بشط  14.05بدىفيص اللاهىن ضكم 

 :ؤهه مىه على 16والزي جىص اإلاادة 

حعخفُذ مً بعاهت، هُفما وان هىعها، ًيىن اظخخذام ألامىاٌ العمىمُت مً لذن ماظعت "

خشي الخاطعت إلاشاكبت اإلاجلغ ألاعلى ألا ماظعت عامت ؤو بخذي الهُئاث  جلذمها الذولت ؤو

بمثابت  62.99مً اللاهىن سكم  86للحعاباث، خاطعا إلاشاكبت اإلاجلغ اإلازوىس طبلا ألخيام اإلاادة 

 ."مذوهت اإلاداهم اإلاالُت

غشذ  24اإلاىافم ل  1431ضمضان  13الصازض في  1.10.150الظهير الشطيف ضكم -3

مىه  82وخصىصا اإلاادة اإلاخعلم بالتربيت البسهيت والطياضت،  30.09بدىفيص اللاهىن ضكم  2010

 :ؤهه التي هصذ على

اطُت ؤن حعخفُذ مً بعاهاث  ت وللجمعُاث الٍش اطُت وللعصب الجهٍى "ًمىً للجامعاث الٍش

جب ؤن جخظع هزه ؤلاعاهاث إلطاس حعاكذي الذولت والجماعاث اإلادلُت واإلااظع اث العمىمُت. ٍو

اطُت والعصب الاخترافُت والعصب  وفم ألاهظمت الجاسي بها العمل. هما جلتزم الجامعاث الٍش

ت لؤلطشاف  ش مالُت ظىٍى اطُت اإلاعخفُذة مً هزه ؤلاعاهاث بخلذًم جلاٍس ت والجمعُاث الٍش الجهٍى

 اإلااهدت.

في جلذًم مىذ للجامعاث والعصب  ،ليها في الفلشة ألاولى ؤعالهع ؤلاعاهاث اإلاىصىصوجخمثل 

ً سهً بشاستها وجمىُنها مً اظخخذام ميشأث جابعت ألمالن  وللجمعُاث اإلاعىُت ووطع ماطٍش

 الذولت ؤو الجماعاث اإلادلُت ؤو اإلااظعاث العمىمُت"

ًىليىظ  3اإلاىافم ل  1428 آلادطةمً جمازي  17الصازض في  2.07.809اإلاطسىم ضكم -4

اإلاخعلم بشطوط فخح مؤسساث الطعاًت الاجخماعيت  14.05بخطبيم اللاهىن ضكم  2007

مً دفتر الخدمالث الىمىرجي اإلادذد للششوط العامت والخاصت لفخذ  27اإلاادة  وخاصت وجسبيرها

 :ؤهه ىم العالف رهشه، والتي هصذ علىماظعاث الشعاًت الاحخماعُت وجذبيرها اإلالحم باإلاشظ

لى لجىت الخذبير ؤن جذسج ؤلاعاهاث، هُفما وان هىعها ومصذسها، التي جخللاها ًجب ع"

الجماعاث اإلادلُت ؤو  ؤو ماظعت الشعاًت الاحخماعُت مً كبل الذولت ؤو اإلااظعاث العمىمُت 
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، الخىاص ؤو الجمعُاث، وهزا بخذي الهُئاث ألاخشي الخاطعت إلاشاكبت اإلاجلغ ألاعلى للحعاباث

ت للماظعت".طمً اإلايزاهُت ال  عىٍى

ًىاًط  10اإلاىافم ل  1425مً شي اللعسة  28الصازض في  2-04-969اإلاطسىم ضكم -5

، خُث هصذ الفلشجين الخامعت بشأن الاعتراف للجمعياث بصفت اإلاىفعت العامت 2005

 :ؤهه والعادظت مً اإلاادة ألاولى مىه على

 :ؤنت بصفت اإلاىفعت العام لهاٌعترف ًجب على ول حمعُت جطلب ؤن "

جمعً مداظبت حعمذ بةعذاد كىاثم جشهُبُت حعىغ صىسة صادكت عً رمتها ووطعُتها -

 اإلاالُت وهخاثجها وفلا للىصىص الخىظُمُت الجاسي بها العمل.

ت اإلاىصىص عليها - ؤن جدترم الالتزام بخلذًم اإلاعلىماث اإلاطلىبت والخظىع للمشاكبت ؤلاداٍس

عُت والخىظُمُت الجا  ."سي بها العملفي الىصىص الدشَش

 13اإلاىافم ل  1378ضمضان  3وظيط الاكخصاز الىطني واإلااليت الصازض في  السيس كشاس-6

ٌ  1959ماضس  على جدذًذ دفاجش الحعاباث واإلاداظبت  ،مىه 6و 5و 4و 3 :والزي هصذ الفصى

التي ًجب ؤن جمعىها الجمعُاث التي جخللى بعاهاث عمىمُت، بشيل جيىن فُه حمُع عملُاث 

ف واإلاذاخُل مذعمت بىزُلت مثبخت جيىن لها صبغت صحُدت وكاهىهُت.اإلا  صاٍس

 اإلاىافم ل 1422ضبيع الثاوي  26 اإلاؤضدت في 7/2003زوضيت السيس الىظيط ألاول ضكم -7

والتي جىص على طشوسة وطع اإلاعاهماث العمىمُت لفاثذة الجمعُاث التي  2003ًىهيى  27

 ششاهت. ؤلف دسهما في بطاس  50جفىق  حعاوي ؤو

بشأن مطاكبت  2014ماضس  5اإلاؤضخ في  2014/2السيس ضئيس الحكىمت  ميشىس -8

هزا  والزي ؤهذ على طشوسة مىافاة اإلاجلس ألاعلى للحساباث السخذسام ألامىال العمىميت

 ب:اإلاجلغ مً طشف حمُع الهُئاث اإلااهدت ألي دعم ؤو معاعذة مالُت إلاخخلف الجمعُاث 

 مً الذعم، اإلاعخفُذةإلامىىخت للجمعُاث كىاثم مبالغ ؤلاعاهاث ا -

 الاجفاكُاث اإلابرمت في هزا الشإن مع الجمعُاث اإلاعىُت، -

ت  مً الذعم اإلاعخفُذةجزهير مخخلف الجمعُاث  - بىحىب بدالئها للمجلغ ألاعلى واإلاجالغ الجهٍى

 للحعاباث بدعاباتها.
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جلىم على  ،باإلكلُماإلاذوي  اإلاجخمع ثهُئاإظِغ عالكت حذًذة مع يهذف هزا الذلُل بلى ج

 الششاواث مع الجمعُاث.و  الذعم لخذبير وواضحت مبادت عملُت 

بلى جدلُم ألاهذاف  ؤلاكلُميومً خالٌ اعخماد هزه اإلالاسبت الدشاسهُت ٌععى اإلاجلغ 

 الخالُت:

دلُم جلغ وماظعاث اإلاجخمع اإلاذوي هألُت هاحعت وفعالت لخاإلابكشاس مبذؤ الخعاكذ بين  -

ت الدشاسهُت؛البرام  ج الخىمٍى

 لخدلُم مبذؤ الخعاكذ مع الجمعُاث؛اعخماد دفاجش الخدمالث وىظُلت ؤظاظُت  -

 اعخماد مبذؤ الذعم ملابل البرامج؛ -

ل الذعم وجدبعه وجلُُمه؛ -  طبط ألاحىذة الضمىُت لعملُت دساظت اإلالفاث وجدٍى

 معُاث في جدلُم البرامج؛مىاهبت عمل الج -

 ذعم؛جلُُم هخاثج ال -

ض آلُاث الحيامت  -  والشفافُت في جذبير عملُاث الذعم؛حعٍض

ت لخىفُز بشامجها، ور جمىين الجمعُاث مً الىظاثل اإلاالُت - لً في خذود الظشوٍس

 ؤلامياهُاث اإلاخىفشة لذي اإلاجلغ.
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ألاكطاب  لبىإلاانؤلاكلُمي جلغ اإلاالذعم اإلاالي للجمعُاث اإلاخصص مً طشف  ًخظمً

 لخالُت:ا

 الاجخماعي ويشمل: اللطب-1

 ماظعاث الشعاًت الاحخماعُت -

 والاحخماعي. ؤلاوعاويالجمعُاث التي حشخغل في اإلاجاٌ  -

 اللطب الثلافي ويشمل-2

 ت في اإلاجاٌ الثلافيلالجمعُاث العام -

 الجمعُاث اإلاهخمت بالبعذ البُئي والخىمىي. -

 اللطب الطياض ي ويشمل:-3

اطُتالفشق وألاهذًت  -  الٍش

اض ي -  الجمعُاث اإلاهخمت باإلاُذان الٍش
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ع ًمىً خصشها خعب اإلاجاالث  جخظمً ؤكطاب الذعم عذة مداوس ماهلت لبرمجت مشاَس

 في اإلاداوس الخالُت:

 اللطب الاجخماعي: 

 محاوض السعم الخاصت بمؤسساث الطعاًت الاجخماعيت: -1

دوس  -دوس ألاًخام –دوس ألاطفاٌ  اًت الاحخماعُت:بماظعاث الشع عخفُذًً+ جدعين وطعُت اإلا

 اليعاء وألاطفاٌ في وطعُاث صعبت . ؛العجضة واإلاعىين –دوس الطالب  -الطالبت

 محاوض السعم الخاصت بالجمعياث الاجخماعيت وؤلاوساهيت: -2

 ؛+ بدماج وجإهُل ألاشخاص روي الاخخُاحاث الخاصت

 ؤطفاٌ الشىاسع؛ معاعذة وبدماج+

ع ا+ دعم اإلا  لصغشي اإلاشجبطت بالخىمُت اللشوٍت؛شاَس

ت كذساث اإلااظعاث والجمعُاث الاحخماعُت في مجاٌ الدعُير والخذبير وبعذاد وجىفُز  +جلٍى

ع.  وجلُُم البرامج واإلاشاَس

 الثلافي اللطب: 

 محاوض السعم اإلاخعللت بالجمعياث العاملت في اإلاجال الثلافي: -1

توالخعٍشف باإلادافظت +  ؛لئلكلُمواإلاىسور الشفهي  اإلاىاكع ألازٍش

ت كذساث الجمعُاث الثلافُت في مجاٌ الدعُير والخذبير وبعذاد وجىفُز وجلُُم البرامج  +جلٍى

ع.  واإلاشاَس

 ،ُت راث الطابع ؤلاكلُميالثلاف اإلاهشحاهاث جىظُم+

 ،والثلافت اإلادلُت ؤلاكلُمالاعخىاء بترار +

 +الاهخمام بالشإن الثلافي .

 اإلاهخمت بالبعس البيئي والخىمىي: للت بالجمعياثاإلاخع محاوض السعم -2

على صعُذ  واإلاىاسد الطبُعُت اإلادافظت على البِئتو  بالخىمُت اإلاعخذامت ث اإلاشجبطتالخذخال +

 .ؤلاكلُم
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 :اللطب الطياض ي 

 

 السعم اإلاخعللت بالفطق وألاهسًت الطياضيت: محاوض -1

اطُت لؤللعاب الجماعُت خعب الخخصص + ، اللذم: هشة وؤكعام اإلاىافعت اثبشامج الفشق الٍش

 ؛الىشة الطاثشة، هشة العلت، الُذ هشة

اط وألاهذًت بشامج الفشق  -  .ُت لؤللعاب الفشدًت خعب الخخصصاثالٍش

 السعم اإلاخعللت بالجمعياث اإلاهخمت باإلايسان الطياض ي: محاوض -2

اطت ودوسها في دعم البرامج اإلاخ+   بألاطفاٌ والشبا جإطير عللت بإهمُت الٍش
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 جىلعم اإلاعاًير اإلاعخمذة بلى كعمين:

 

ا لللبٌى اإلابذجي لطلباث الذعم : ششوط ٌعخبر جىفشها طشوٍس  .اللعم ألاٌو

 

 باليسبت للجمعياث: -1

 ؛وحىد الجمعُت في وطعُت كاهىهُت -

 ؛مجاالث ومداوس الذعم خعب ألاكطاباوسجام طبُعت وشاط الجمعُت مع  -

وألاكالُم مً اللاهىن الخىظُمي للعماالث  66والاهظباط الخام إلالخظُاث اإلاادة  الاخترام -

مً ؤن ًشبط مصالح خاصت اإلاجلغ ؤلاكلُمي جىص على مىع ول عظى مً ؤعظاء  التي

ع الجمعُاث ظىاء بصفت شخصُت ؤو بصفخه معاهما ؤو وهُال عً  ل مشاَس معها في جمٍى

 ؛هغيره ؤو لفاثذة صوحه ؤو ؤصىله ؤو فشوع

 :مشطوعباليسبت لل -2

 ؛طىع الذعم مع ؤكطاب ومداوس الذعماإلاششوع مى مت مالث -

 مالثمت اإلاششوع للمهام اإلاىىطت بالجمعُت طبلا للاهىنها ألاظاس ي. -

 

عالبرامج و مً جلُُم  معاًير جمىًاللعم الثاوي:   اإلاشاَس

 باليسبت للجمعياث: -1

الجمىعاث العامت، الجذولت الضمىُت  مىاعُذ اوعلاد )اخترامالحيامت الذاخلُت للجمعُت  -

 ؛لالحخماعاث، هُفُت اجخار اللشاساث...(

ت، الخجشبت اإلاتراهمت، البرهامج ؤو كذسة الجمعُت على جذبير  - اإلاششوع )اإلاىاسد اإلاالُت والبشٍش

 اللىحعدًُ...(

 ؛ششوع برا واهذ طبُعخه جلخض ي رلًاإلا البرهامج ؤو  جىفش الجمعُت على ملش الخخظان -

بشامج ؤو هجاص بألاخيرة، خصىصا ججشبتها في مجاٌ  الثالر ظىىاثمىجضاث الجمعُت خالٌ  -

ع مشابهت.  مشاَس
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 للمشاضيع: باليسبت -2

 

 ؛ذًًُلحاحُاث اإلاعخف ششوعاإلا البرهامج ؤودسحت اظخجابت  -

 ؛على خل اإلاشاول اإلاطشوخت ششوعاإلا البرهامج ؤو كذسة ألاوشطت اإلالترخت في  -

البرامج اإلاعخمذة مً طشف  وال ظُما ؤخشي مع بشامج عمىمُت  ششوعاإلا رهامج ؤو البُت الخلاث -

 ؛اإلاجلغ ؤلاكلُمي

ًوحىد ششواء ماظع -  ؛اجُين آخٍش

 %30 ال جلل عً   لجمعُتوعبت معاهمت ا -

 ششوع؛اإلا البرهامج ؤوباقي الششواء في  -

ت -  ششوع؛اإلا في البرهامج ؤو جىفش ششوط الاظخمشاٍس

 ؛اسبت الدشاسهُتاخترام اإلال -

وجظاف بلى هزه اإلاعاًش معاًير ؤخشي خاصت بيل مجاٌ مً اإلاجاالث اإلاعتهذفت واإلاشاس بليها 

 في دفتر الخدمالث الخاص بيل مجاٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألاكطاب اللابلت للسعم مً ططف مجلس الجهت
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 :جمش عملُت جىصَع اإلاىذ على مخخلف الجمعُاث عبر اإلاشاخل الخالُت

جدذد في التي  لت ؤًام العمل العادًتطُ الظبطبمىخب على اإلاجلغ جشد طلباث الذعم  -

 ،ؤلاعالن اإلاخصص لهزا الغشض

ؤلاكلُمي  لذي بداسة اإلاجلغ، جخىلى مصلحت الشاون الاحخماعُت والخعاون والششاواث -

 اللُام باإلحشاءاث الخالُت: ،لبىإلاان

o طلباث الذعم الىاسدة على اإلاجلغ، جللي 

o  طلباث الذعم،ب وبسفاكهاحعلُم همارج الىزاثم الىاحب بعذادها 

o خعب مداوس وؤكطاب الذعم الطلباث الىاسدة جىصَع ، 

o ا الذلُل للحصٌى على شة على الششوط اإلاطلىبت بملخض ى هزاهخلاء اإلالفاث اإلاخىف

 وألاظشة، الاحخماعُت الشاون لجىتكبل بخالتها على  الذعم،

لى ؤو ولما دعذ الظشوسة ب زالزت ؤشهش مشة ول الشاون الاحخماعُت وألاظشة جىعلذ لجىت  -

دظش ؤ لً،ر ت،في بطاس العمل الخمهُذي شغالهاٍو لى حاهب اإلاذًش العام ب ، بصفت اظدشاٍس

 للمصالح ؤو مً ًمثله:

 ،ممثل عً العلطت ؤلاكلُمُت 

 ،ممثلين عً اللطاعاث اإلاعىُت 

 على ما ًلي: حشخمل ؤشغاٌ اللجىت -

o ين، ًخعلم ب الىاسدة مً  اإلالفاثذساظت عمل جمهُذي بدظىس ألاعظاء الاظدشاٍس

ع وألاوشطت اإلالترخت جخىفش على  خالٌ الخإهذ وافت مً ؤن البرامج واإلاشاَس

 ا الذلُل،ششوط واإلاعاًير اإلادذدة بملخض ى هزلا
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o ين، ًخعلم ب شي بذون خظىسي ألاعظاء الاظدشاٍس البث في الطلباث عمل جلٍش

ع و للبرامج الذعم مبالغ اإلاعخىفُت للششوط، مً خالٌ جدذًذ ألاوشطت واإلاشاَس

 .اإلالذمت

ت اللجىت على ب حعمل - ًلي اهتهاء  يغاٌ اللجىت، في الُىم اإلاىالي الزشهاس هخاثج ؤشظىشجاٍس

ؤلاعالهاث ووششها باإلاىكع ؤلالىترووي لً مً خالٌ حعلُلها بعبىسة ألاشغاٌ اإلازوىسة، ور

 ،ينواملين للمجلغ عىذ جىفشه، إلاذة ؤظبىع

 لخعاكسا* 

 مالحظاث اظ اإلاذخصالجه ألاوشطت

ًخم بعذاد اجفاكُاث ششاهت خعب ؤكطاب 

اظخفادث ومداوس الذعم مع الجمعُاث التي 

 بلشاس مً اللجىت بالذعم.

 امش سثِغ اإلاجلغ بصفخه آ

 بالصشف

 

 مسططة جحىيل السعم لفائسة الجمعياث اإلاسخفيسة* 

 مالحظاث الجهاظ اإلاذخص ألاوشطت

اإلاالُت  اإلاعطشة وجىفُزًخم بعذاد كشاساث الذعم 

ل الذع لفاثذة الجمعُاث اإلاعخفُذة  ملخدٍى

طبلا للملخظُاث اللاهىهُت والخىظُمُت اإلاعمٌى 

 بها في هزا الصذد.

سثِغ اإلاجلغ بصفخه آمشا -

 فبالصش 

 

 

 جدبع صطف السعم* 

 مالحظاث الجهاظ اإلاذخص ألاوشطت

ل الاعخماداث لفاثذة  مباششة بعذ جدٍى

صشفها وفم جدبع ًخم الجمعُاث اإلاعخفُذة 

دمالث واجفاكُاث الالتزاماث الىاسدة في دفاجش الخ

 .الششاهت اإلابرمت في خاٌ وحىدها

ت اإلاىظف الخ- ابع لعىشجاٍس

 ه الغاًتاللجىت واإلاعين لهز
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 * الخلييم

 مالحظاث الجهاظ اإلاذخص ألاوشطت

ع مباششة البرامج ؤو جىطلم عملُت جلُُم  - اإلاشاَس

يها ظابلا ورلً هاًت عملُت الخدبع اإلاشاس بلبعذ ن

مع مجاالث الخذخل ومذي  إلاعشفت مذي مطابلتها

اظخجابتها للمخطلباث اإلالذمت مً طشف الجمعُت 

عالبرامج ؤو الخاصت ب باالظخماسة وكُاط  اإلاشاَس

مذي التزامها بملخظُاث اللاهىن ودفتر 

الخدمالث والاجفاكُت في خاٌ وحىدها وكُاط 

رهامج ؤو اإلاششوع ودسحت اوعياظه على آزاس الب

 اإلاعخفُذًً.

ش ظىىي خاص بعملُت الذعم على  - بعذاد جلٍش

 ، ًشفع بلى اإلاىخباإلاجلغ ؤلاكلُميصعُذ 

شا  ٌعذ اإلاىظف اإلازوىس جلٍش

 بلىخٌى عملُت الخلُُم ًشفع 

اللجىت اإلاخخصت ومىخب 

اإلاجلغ مشفىكا بالىزاثم 

 الثبىجُت الالصمت

ش هما ٌعمل على بعذا د الخلٍش

 العىىي 
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 مً الىزاثم الخالُت: وحىبا ًخيىن ملف طلب الحصٌى على الذعم

  ؛لبىإلاانؤلاكلُمي جلغ اإلاسثِغ ذعم مىحه بلى العُذ الطلب 

  ًخظمً مشهىد بمطابلتها لؤلصل وسخ ؤسيعاإلالف اللاهىوي للجمعُت في: 

 اللاهىن ألاظاس ي؛ 

 ع؛وصل ؤلاًذا 

  الجمعُت باإلدالء  التزامم لخجذًذ مىخب الجمعُت، مع طشوسة آخش حمع عامدظش

، باإلادظش الجذًذ في خاٌ ججذًذ اإلاىخب خالٌ لبىإلااناإلاجلغ ؤلاكلُمي لذي بداسة 

 بىصل ؤلاًذاع، ورلً في ؤسيع وسخ مصادق عليها؛  هفغ العىت مشفىكا

 ؛ورلً في ؤسيع وسخ مصادق عليها الثدت ؤعظاء مىخب الجمعُت 

 سكموهزا هما هى واسد في كاهىنها ألاظاس ي،  اليامل للجمعُتظم الا ىُت جدمل شهادة بى 

 خعابها البىيي؛

 شا  ن ألاديي واإلاالي بشظم العىت اإلاىصشمت.الخلٍش

 مىكع عليها مً طشف اإلامثل اللاهىوي  ،اإلالف الخىمُلي لطلب الذعم، ًخظمً الىزاثم الخالُت

 وهي: ،للجمعُت

 مىكعت مً طشف الجمعُت  ،عُاث التي جخىفش على فشوعشهادة التزهُت باليعبت للجم

 ؛الىطىُت

 اليعبت للجمعُاث راث وسخت مً اإلاشظىم الزي بمىحبه مىدذ صفت اإلاىفعت العامت ب

 ؛الىفع العام

 توسخت مً الىظام الذاخلي باليعب للجمع  ؛ُاث التي جخىفش على مياجب بداٍس

 ؛اإلاالخم فيشفم ع خعب الىمىرج اإلاإلاششو للبرهامج ؤو ا بطاكت جلىُت 

  البرهامج ؤو  للجمعُت الزي جلشس خالله جلذًم الجمع العاموسخت مً مدظش احخماع 

ًاإلاششوع، مى   ؛باإلطافت بلى الثدت اإلاىخشطين كع مً طشف حمُع ألاعظاء الحاطٍش
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 في خالت وحىدهم التزام ً  مىكع علُه؛ الششواء آلاخٍش

 ذ بالششف بصحت اإلاعلىماث اإلاذلى ب  ؛مً طشف الجمعُتها جصٍش

  ت جثبذ جىفش الجمعُت على ملش إلًىاء اإلاششوع عىذ  الاكخظاء؛وزُلت بداٍس

  ت جثبذ جىفش الجمعُت على وعبت معاهمتها جدذد في في البرهامج ؤو  % 30وزُلت بداٍس

 اإلاششوع.

 مىكع مً اإلامثل اللاهىوي للجمعُت. دفتر الخدمالث 
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 إلاشطوعا للبرهامج أو : بطاكت جلىيت1ضكم  لحماإلا

 : معلىماث داصت بالجمعيت1

 ............................................................................................................... :اظم الجمعُت بالعشبُت

 ............................................................................................................. . :اظم الجمعُت بالفشوعُت

خ الخإظِغ  ............................................................................................................... :جاٍس

 ............................................................................................................... :عىىان الجمعُت

 ............................................................................................................... عىىان اإلاشاظلت:

 ............................................................................................................... :الهاجف الثابذ والىلاٌ

 ............................................................................................................... :الفاهغ

ذ ؤلالىترووي للجمعُت  ............................................................................................................... :البًر

 ............................................................................................................... :مذة صالخُت مىخب الجمعُت

خ   ............................................................................................................... :آخش ججذًذ إلاىخب لجمعُتجاٍس

خ اإلالبل لخجذًذ   ............................................................................................................... :ىخب اإلاالخاٍس

 ............................................................................................................... الاظم اليامل لشثِغ الجمعُت

 ............................................................................................................... عىىان سثِغ الجمعُت

 ............................................................................................................... سكم هاجف سثِغ الجمعُت

ذ   ............................................................................................................... لجمعُتالشثِغ   ؤلالىتروويالبًر

 ............................................................................................................... الاظم اليامل ألمين ماٌ الجمعُت
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 ............................................................................................................... ماٌ الجمعُت ؤمينعىىان 

............................................................................................................... سكم هاجف ؤمين ماٌ الجمعُت  

ذ ؤلالىترووي ألمين  ............................................................................................................... اٌاإلاالبًر  

    ال  وعم هل الجمعُت وطىُت؟

  ال  وعم هل للجمعُت فشوع؟
اإلاجلغ عذدها بتراب 

 ؤلاكلُمي
....... 

    روىس   بهار :اإلاىخب ؤعظاءعذد 

    روىس   بهار :عذد اإلاىخشطين

هل الجمعُت عظى  في شبىت 

ت؟  حمعٍى
   ال  وعم

 ............................................................................................................... اظم الشبىت:

 مجاالث جسدل الجمعيت: 2

 ............................................................................................................... مُادًً جذخل الجمعُت

  خظشي   شي شبه خظ  كشوي الخىصَع اإلاجالي للخذخل

  وطني  حهىي   مدلي معخىي جذخل الجمعُت

 الخسبير ؤلازاضي للجمعيت: 3

  ال  وعم هل حعلذ الجمعُت حمىعاتها العامت في آلاحاٌ اإلادذدة؟

  ال  وعم ؟هل جخىفش الجمعُت على مجلغ بداسي 

  ال  وعم هل جخىفش الجمعُت على هظام داخلي؟

ش ومداطش الا    ال  وعم حخماعاث؟هل جىحذ الخلاٍس

ش خصُلت ؤوشطتها التي جمذ  هل جخىفش الجمعُت على جلاٍس

 خالٌ العىىاث العابلت؟

  ال  وعم

  ال  وعم هل جخىفش الجمعُت على سجل للمىخشطين؟
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عظى مً بين ؤعظاء همىخشط هل ًخىاحذ بالجمعُت 

 ؟ؤو صوحه ؤو ؤخذ ؤصىله ؤو فشوعه ؤلاكلُميجلغ اإلا

  ال  وعم

 سبير اإلاالي للجمعيتالخ: 4

  ال  وعم هل جخىفش الجمعُت على سجل مداظباحي؟

  ال  وعم هل ًخم جدظير اإلايزاهُت الخىكعُت ظىىٍا؟

خعاباتها مً طشف خبير في  هل جلىم الجمعُت بافخداص 

 اإلاداظبت؟

  ال  وعم

ع التي  هل جفصل الجمعُت بين مداظبتها ومداظبت اإلاشاَس

 ث؟جىجضها في بطاس الششاوا

  ال  وعم

 : اإلاىاضز البشطيت العاملت بالجمعيت5

 العسز اإلاىاضز البشطيت

 ................... الزوىس  .................... ؤلاهار اإلاخطىعىن 

 ................... الزوىس  .................... ؤلاهار ألاحشاء

اإلاعخىي الخعلُمي 

 لؤلحشاء؟

 ابخذاجي

 

 العذد حامعي ذدالع زاهىي  العذد

 : معلىماث داصت بالبرهامج أو اإلاشطوع6

 اإلاجاٌ الزي يهمه

 :اإلاششوع البرهامج ؤو 
................................................................................ 

 البرهامجاظم 

 :اإلاششوعؤو 
............................................................................... 

 :اإلاششوع ؤو  البرهامج جىطين

 ............................................... الجهت
 ............................................... /العمالتؤلاكلُم

 ............................................... الجماعت

في خالت  اإلاششوع ؤو  البرهامج اإلاعاوٌ عً

 :حىدهو 

 ............................................... الاظم اليامل

 ............................................... سكم الهاجف
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ذ  عىىان البًر

 الالىترووي
............................................... 

 

 

: بطاكت جلىيت حىل البرهامج أو اإلاشطوع7  

 البرهامج ؤو  ظما

 :اإلاششوع
.......................................... 

للبرهامج الهذف العام 

 :إلاششوعؤو ا

1-.......................................... 

2-.......................................... 

 ألاهذاف الخاصت

 :إلاششوعا للبرهامج ؤو

1-.......................................... 

2-.......................................... 

3-.......................................... 

 شجلبت مًالىخاثج اإلا

 :اإلاششوع هامج ؤوالبر 

1-.......................................... 

2-.......................................... 

3-.......................................... 

الفئاث اإلاعتهذفت مع 

 :رهش العذد

بشيل 

 مباشش

 

1-................................... 

2-................................... 

3-................................... 

بشيل غير 

 مباشش

1-................................... 

2-................................... 

3-................................... 
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 .......................................... :اإلاششوعالبرهامج ؤو مذة بهجاص 
  

 : السضاست الخلىيت8

 ................................... هل هىان طشوسة إلهجاص دساظت جلىُت للمششوع؟

 ................................... هل جم بهجاصها؟
 البشطيت اإلاكلفت بخسبير اإلاشطوع اإلاىاضز: 9

 

 يلت اإلاساهمتطط  اإلاؤهالث اإلاهمت الاسم

...................... ...................... ...................... ...................... 

...................... ...................... ...................... ...................... 

...................... ...................... ...................... ...................... 

 : ألاططاف اإلاساهمت في اإلاشطوع10

 

 مبلغ/كيمت اإلاساهمت شطكاء اإلاشطوع
البرهامج أو وسبتها مً ميزاهيت 

 اإلاشطوع

التزام وجىز 

 *كخابي

  ال  وعم ............. ................... لبىإلاانؤلاكلُمي جلغ اإلا

  ............. .................. ( مً كُمت اإلاششوع%30) الجمعُت

  ال  وعم ............. ................... ..............

  ال  وعم .............. ................... ..............

  ال  وعم ............... ................... ...............
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  ............... ................... الخيلفت ؤلاحمالُت

 في حالت وجىزه ًضاف إلى اإلالف*

 : الخكلفت اإلااليت ؤلاجماليت للبرهامج أو اإلاشطوع11

 شطوع حسب الفصىل  إلاللبرهامج أو اجحسًس اإلايزاهيت الخلسًطيت 

 اإلابلغ اإلاالي الفصل

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............ 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

.............................................. ............. 

 ............. اإلاجمىع
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 : الضماهاث اإلاخعللت باسخسامت البرهامج أو اإلاشطوع12

الجمعُت  ماهي آلالُاث التي جخىفش عليها-

 لظمان اظخذامت البرهامج ؤو اإلاششوع

...............................................................................................

............................................................................................. 
...............................................................................................

............................................................................................. 

هى جصىس الجمعُت لآلفاق ما -

 اإلاعخلبلُت للبرهامج ؤو اإلاششوع

...............................................................................................

.............................................................................................  

...............................................................................................

.............................................................................................  

 باحترام البرهامج أو اإلاشطوع إلالاضبت الىىع والبيئتت : الضماهاث اإلاخعلل13

معخىي اظتهذاف -

الىىع في البرهامج ؤو 

 اإلاششوع

................................................................................ 

................................................................................ 

ألابعاد البُئُت في -

 البرهامج ؤو اإلاششوع
................................................................................ 

................................................................................ 
 آلياث جسبير وجدبع وجلييم البرهامج أو اإلاشطوع: 14

آلالُاث الذاخلُت -

التي جخىفش  للخدبع

 عليها الجمعُت
.................................................................................... 

....................................................................................  
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الخلُُم  آلُاث-

الذاخلي التي جخىفش 

 عليها الجمعُت
....................................................................................  

....................................................................................  

 

 اإلاملكت اإلاغطبيت

 وظاضة السادليت

 إكليم بىإلاان

 لبىإلاانؤلاكليمي جلس اإلا

 

 

 

 .........................................................................................:أها اإلاىكع أسفله السيس

 ................................................................................:............ضكم البطاكت الىطىيت

 ................................................................................:.........................ضئيس جمعيت

 .............................................................................:.........................ىعيت الجمعيته

************** 

 ؤشهذ بإن الجمعُت في وطعُت كاهىهُت وبإن اإلاعلىماث اإلاصشح بها في هزا اإلالف صحُدت.

ل اإلابلغ اإلاطلىب بلى:  في خالت اإلاىافلت على طلب الذعم ًشجى جدٍى

 ................................:..............................(RIB)اب البىكيالحسضكم 

 ..............................:...................................عىىان اإلاؤسست البىكيت

 

 ضئيس الجمعيت وداجم إمضاء

 جصطيح بالشطف
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 وصل ؤلاًذاع :2ملحم ضكم 

 اإلاملكت اإلاغطبيت

 وظاضة السادليت

 لبىإلاانؤلاكليمي جلس اإلا

مصلحت الشؤون 

 الاجخماعيت

 والشطاكاث والخعاون 

 

 

     

 

 

 

 

 

 وصل إًساع                   

 ....السعم الخاص بالجمعياث بطسم سىت ملف   

 20.../.........ضكم               

 

ع الذ ،لبىإلاانكلُمي ؤلاجلغ اإلاجبعا لئلعالن الزي ؤطلله  عم واإلاخعلم بطلب عشوض مشاَس

 .............بشظم ظىت  ؤلاكلُمالخاص بالجمعُاث على صعُذ 

 .......................ة(:...........................................................الصفت:.....)عُذالٌشهذ

 ....................................................................................................... الجمعُت اإلاعماة: ؤن

خ:..... جلغ اإلالذي  ..ملفا لطلب الذعم اإلاالي اإلاخعلم بالجمعُاث..............................كذ ؤودعذ بخاٍس

 .لبىإلاانؤلاكلُمي 

 .........................الذعم:........................................................................اللطب اإلاخعلم بمششوع  -

 ..............الذعم:................................................ اإلادىس الخاص بمجاٌ -

 ..........................................: خبخاٍس بمِعىس خشس 

 الخىكُع والخاجم
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 :امته ملحىظت

 ؤلاداسة.  بشهادا بخمام اإلالف اإلاىدع لذيٌعخبر هزا الىصل  ال -

 .ًشحع بلى الجمعُت ، والؤي ملف جبين بعذ دساظخه ؤهه غير جام ٌعخبر الغُا -

 اإلالف اللاهىوي: 

 العسز الىثيلت

  اللاهىن ألاظاس ي

  وصل ؤلاًذاع

  شهادة بىىُت

  مدظش آخش حمع عام لخجذًذ مىخب الجمعُت

شا   ديي واإلاالي بشظم العىت اإلاىصشمتن ألا الخلٍش

 

 لي:اإلالف الخكمي 

 العسز الىثيلت

  شهادة التزهُت باليعبت للجمعُاث التي جخىفش على فشوع

وسخت مً اإلاشظىم الزي بمىحبه مىدذ صفت اإلاىفعت العامت باليعبت للجمعُاث راث الىفع 

 العام

 

ت   وسخت مً الىظام الذاخلي باليعب للجمعُاث التي جخىفش على مياجب بداٍس

  اإلاالخم فيشوع خعب الىمىرج اإلاشفم إلاشللبرهامج ؤو ا بطاكت جلىُت

 البرهامج ؤو  للجمعُت الزي جلشس خالله جلذًم الجمع العاموسخت مً مدظش احخماع 

ً الثدت اإلاىخشطين ل جظمُىه مع اإلاششوع، مىكع مً طشف حمُع ألاعظاء الحاطٍش

 بالجمعُت.

 

ً في خالت وحىدهم   مىكع علُه التزام الششواء آلاخٍش

ذ بالششف ب   مً طشف الجمعُتصحت اإلاعلىماث اإلاذلى بها جصٍش

ت جثبذ جىفش الجمعُت على ملش إلًىاء اإلاششوع عىذ    الاكخظاءوزُلت بداٍس

  اإلامثل اللاهىوي للجمعُت طشف مىكع مً دفتر الخدمالث

 


