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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 

 مقدمة: 

 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسول هللا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى 

لمة وحاَر الّدل بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: فالعلماء  
ّ
يل، وهم هم ملح  األرض، ومنارات يهتدي بها الناس إذا اشتّدت الظ

ريق. الروّ 
ّ
 اد في القضايا الكبيرة؛ فإليهم يأوي الباحثون عن الحّق وَمن ينشدون الّرشد في الط

وفييييييي ملضييييييية املسييييييلمين األّم؛ ملضييييييّية فلسييييييطين الاييييييث يههييييييّددها  طيييييير الّتصيييييي ية، ويتطيييييياول فييييييي  راهييييييا امل تصيييييي  

ا بحبييلل ميين الّنيياسن املتتيياذلين واملتيينمرين واملطّبعييين؛   ييدو املوّميي
ّ  مييدعومح علميياء ة امللقيياة علييى عييا ق الالصييويّو

؛  لميييي   يييي و  العلميييياء،   وأشييييّد، فليييياءت هيميييية علميييياء فلسييييطين علييييى ملييييدرل
أكبيييير، والواييييي  فييييي أعنيييياملوم آكييييد 

 يوييودهم فييي إقييارل مجّس يي ث، ف ييان ميين الواييي  
ييد 
ّ
و حشييد قاملييا هم، و  ليير  إبييداعا هم، و  ّعييل  رسييالههم، و رش

ن الجوييود، ف ييان النظييام األسائيي ث للويميية سيي يال وضيي  ضييوابو وملييوانين  يينظم العمييل، و ضييبو األفعيي
ّ
ال، و قيين

لذلك على املستوى العيام ، واانيه هيذل الال حية لتنظييم عميل فيروة الويمية املناشيرة فيي األملطيار ا  تل ية، و يي 

 .مستوحاة من النظام األسائ ث املعتمد للويمة 
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 الفصل األول: املسمى واألحكام والتعريفات واملصطلحات
 

 (: املسمى: 1املادة )

 ا  تل يية، األملطييار فييي فلسييطين علميياء هيميية فييروة عمييل لتنظيييم الدا لييية بالال حيية الال حيية هييذل  سييمى

 لوا. وم صلة للويمة األسائ ث النظام من (34) للمادة م سرة و ي

 ة: (: أحكام الالئحة الداخلي2املادة )

  ال ييرة يييدار
ح
 لل ييرة العاميية والجمعييية التن يييذي املكتيي  ملييرارات بشييأنه و سييري  الال حيية، هييذل ألح ييام وفقييا

 الدولة. ملانون  به يسمح وما األسائ ث، النظام حدود في

 ( تعريفات ومصطلحات:  3املادة )

  ييدل لييم مييا أدنييال لوييا ا  صصيية املعيياّ  الال حيية هييذل فييي وردت حيثمييا اآل ييية واملصييطلحات لل لمييات   ييون 

  ذلك: غير على القرينة

  فلسطين علماء هيمة الويمة: -أ

  للويمة. املنتتبة التن يذية القيادة التن يذي: املكت  -ب

  للويمة. التن يذي املكت  ر يس الويمة: ر يس -ج

  للويمة. األسائ ث النظام النظام: -د

  فلسطين. علماء لويمة الرسمث املقر املقر: -ه

  فلسطين.  ارج ا  تل ة األملطار في الويمة فروة ال روة: -و

 الال حة. هذل وفق ا حدد القطر في الويمة ل رة العامة الجمعية لل رة: العامة الجمعية -ز

 لل رة. املنتتبة التن يذية القيادة لل رة: اإلدارية الويمة -ح

 .ال رة في الويمة أعمال لتن يذ املش لة لل رة اإلدارية الويمة لجان اإلدارية: الويمة لجان -ط

 الال حة. هذل شروط ضمن فيها للويمة فرة  شكيل  م الاث الدولة ال رة: دولة -ي

 الكلي. األعضاء عدد نصف من أكثر املطلقة: األغلبية -ك

 الحضور. عدد نصف من أكثر :النس ية األغلبية -ل
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 الفصل الثاني: شؤون العضوية

 (: شروط عضوية الفرع:4املادة )

 اآل ية: الشروط ال رة لعضوية يشترط

ا العامة الثانوية شوادة بعد الشرعية العلوم شوادة حملة من ي ون  أن -أ ا. ذاورح
ح
  وإنا 

 إنتاج لوم ممن اإلسالمية والثقافة الشريعة بعلوم املعنيين ملبول  ال رة في اإلدارية للويمة -ب

  األ ليين. ال رة أعضاء من %10 عن ّسبههم  زيد أال على مميز دعوي  ّشاط أو معتبر،

 بش ثء أو بذلك، يعر  لم أو الشر ، أو األ الق أو باألمانة متل حكم بحقه  در ملد ي ون  أال -ج

  األ يرة. ال مس السنوات  الل ال كري  االنحرا  من

 األسائ ث لنظامبا االلتزام على ويوافق و ويوا ها، الويمة أهدا  م  منسجمة موامل ه   ون  أن -د

 املقررة. يةاملال اشترااا ه  سديد ذلك في بما الدا لية، واللوا ح

 على بناء لل رة اإلدارية الويمة وموافقة ال رة، في األعضاء من ا نين (2)  زكية على يحصل أن -ه

  فيها. العضوية لجنة  نسي 

 يدفعون  وال حكما، ال رة في أعضاء ال رة دولة في املقيمين العاملين الويمة أعضاء يمي  -و

 فيها. ازدوايية وال كزاملر  نظام وفق   ون  اشترااا هم ألن لل رة اشترااات

 ( فقدان العضوية: 5املادة )

  اآل ية: الحاالت في ال رة عضو   قد

  الوفاة. -أ

  ال رة. إدارة هيمة ملبل من املعتمدة االستقالة أو  طية برسالة الويمة من االّسحاب -ب

 بعد التن يذي املكت  من مس   بحكم ال صل يستوي  بما العضوية بشروط اإل الل -ج

  ال رة. في اإلدارية مةالوي اساشارة

 حكما. اآل ر ال رة في عضوا يصبح حيث آ ر فرة إلى ال رة من االنتقال -د

 ( إعادة العضوية: 6املادة )

عاد
 
  اآل ية: الحاالت في العضوية  

 انههاء بعد فصله أو  لميدل ملرار إل اء أو عضويته، بقبول  التن يذي املكت  من ملرار  دور  -أ

  ذلك. إلى املجدية األسباب

  بعود ه. ملرار  دور  عند ن سوا السابقة العضوية مستوى  إلى يري  أن يشترط ال -ب
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 الهيكل اإلداري للفرع الفصل الثالث:

 (: الهيكل اإلداري 7املادة )

  اآل ية: املستويات ملموة من لل رة اإلداري  الوي ل يت ون  

 لل رة. العامة الجمعية -أ

 لل رة. اإلدارية الويمة -ب

 ية.اإلدار  الويمة لجان -ج

 (: الجمعية العامة للفرع: 8املادة )

 التابعييية واملجسسيييات اإلداريييية املسيييتويات ل يييل ملزمييية وملرارا هيييا اّعقادهيييا، حيييال لل يييرة العلييييا السيييلطة  يييي

  لل روة. الدا لية والال حة األسائ ث النظام شروط ضمن لل رة

 (: عضويتها:9املادة )

  من: لل رة العامة الجمعية  ت ون 

 ال رة. دولة في املقيمين العاملين ويمةال أعضاء يمي  -أ

 اشييترااا هم وأدوا العضييوية، شييروط وفييق ال ييرة إدارة هيميية ميين املعتمييدين الويميية أعضيياء يمييي  -ب

  ذلك. من أملل اانه إن عضويههم مدة عن أو األ يرة سنوات األرب  عن

 (: نصابها: 10املادة )

  املدعوين. لألعضاء املطلقة األغلبية بحضور  لل رة العامة الجمعية نصاب يتحقق -أ

 بميييين ينعقييييد  ييييم األكثيييير علييييى أسييييبوعين العاميييية الجمعييييية اّعقيييياد يجيييييل النصيييياب يتييييوفر لييييم إذا -ب

  حضر.

ا االيتمياة ايان إذا -ج  بميين ينعقيد  ييم سياعة فيجيييل ا حيدد املوعيد فييي النصياب يكتمييل وليم افتراضييي 

  حضر.
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 (: انعقادها: 11املادة )

 فيييي ال ييرة إدارة هيميية ميي  بالاشييياور  لل ييرة العاميية الجمعييية اّعقييياد موعييد ذيالتن ييي املكتيي  يقييرر  -أ

 ويودل. حال

 التن يذي. املكت  م  بالاشاور  لل رة العامة الجمعية أعمال يدول  ال رة إدارة هيمة  ض  -ب

 االّعقاد. موعد من األملل على يوما (15) ملبل الدعوات  وييه ال رة إدارة هيمة  تولى -ج

   سنوات. أرب  ال مرة اإلدارية الويمة بانتتابات ال ا ة لل رة عامةال الجمعية  نعقد -د

 شيييرط عيييادي غيييير ايتمييياة إليييى العامييية الجمعيييية دعيييوة األعضييياء  ليييث أو ال يييرة إدارة لويمييية يمكييين -ه

  فقو. الدعوة موضوة وملناملشة التن يذي املكت  موافقة على الحصول 

 التن يذي. املكت  عن مندوب بحضور  لل رة العامة الجمعية ايتماة يعقد -و

 (: مهامها وصالحياتها:12املادة )

  املرشحين. بين من ونا به لل رة العامة الجمعية ر يس انتتاب -أ

  واعتمادهما. واملالية اإلدارية ال رة  قارير مناملشة -ب

 العامة. الويمة سياسات ضمن لل رة العامة السياسة إملرار -ج

 يزيد أال على التن يذي املكت  انتتاب قةقري بن س ال رة إدارة هيمة لعضوية 9 -5 انتتاب -د

  به. ال ا ة االنتتابات ال حة وحس  ال رة هيمة أعضاء  لث عن عددهم

  النها ية. والتو يات القرارات ا تاذ -ه

 مناملشهها. العامة الويمة  طل  أو لل رة اإلدارية الويمة أو املكت  إليها يحيلوا مسا ل أية -و

 ية العامة: (: انتخاب رئيس الجمع13املادة )

 ر يس انتتاب على فيها يشر  العامة للجمعية األولى الجلسة التن يذي املكت  مندوب يرأس -أ

َحْين بين من له ونا   لل رة العامة للجمعية
َ
َرش   أعضائها. غير من ال رة إدارة هيمة  رشحوما م 

 غير من آ رين ح رش أن - ال رة إدارة هيمة بترشيح  كتف لم إذا - لل رة العامة للويمة يلوز  -ب

 النس ية. باألغلبية ذلك رأت إذا ال رة إدارة هيمة أعضاء

ْين، يمي  بين االملتراة يلري  -ج حن
َ
َرش

 
ْين ونا به الر يس وي ون  امل

َ
ل  على األ وات أعلى على الَحا ن

  التوالي.

  العامة الجمعية ر يس َياَسلم   -د
َ
نَتت

 
 التن يذي. املكت  مندوب من الجمعية شجون إدارة امل
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 (: مهام رئيس الجمعية العامة. 14ادة )امل

  الجمعية. وافتتاح النصاب اكتمال متابعة الر يس يتولى -أ

 األعمال. يدول  وفق لل رة العامة الجمعية أعمال ونا به الر يس يدير -ب

ن -ج َعّين
ا نا به م  وبالاشاور  الر يس ي   وحصر الجلسة، وملائ  بتو يق يقومون  أكثر أو مقررح

  ت.والتو يا القرارات

 إدارة هيمة أعضاء وأسماء ال رز، نتا ج التن يذي املكت  مندوب م  وبالتعاون  الر يس يعلن -د

  املنتت . ال رة

 محاضر فيسلم العامة، الجمعية أعمال بانههاء لل رة العامة الجمعية ر يس موام  نتهث -ه

 ّس ة املكت  مندوب ويأ ذ ال رة إدارة لويمة املعتمدة االنتتابات ونتا ج والقرارات الجلسة

 منها.

 (: قراراتها: 15املادة )

  عام. بش ل النس ية باألغلبية ملرارا ها لل رة العامة الجمعية  تتذ -أ

  العامة. الجمعية أعضاء من املطلقة األغلبية بموافقة أعضائها أحد أو ال رة إدارة هيمة إملالة -ب

 الفصل الرابع: هيئة إدارة الفرع 

 (: تعريفها: 16املادة )

   أعماله. ب افة الويمة فرة شجون إدارة عن واملسجولة التن يذية قيادةال  ي

 (: تشكيل هيئة إدارة الفرع: 17املادة )

 فيهم بمن أعضاء  سعة عن يزيد وال  مسة عن يقل ال عدد من ال رة إدارة هيمة  ت ون  -أ

 رب  عن يزيد ال بأن األعضاء عدد ذلك في ويراعى لل رة. العامة الجمعية  نتتبهم ونا به الر يس

 ذلك. غير املكت  ير لم ما العامة الجمعية أعضاء عدد

 األملسام مسموليات  وزي  ال رة، إدارة هيمة أعضاء م  وبالاشاور  ال رة إدارة هيمة ر يس يتولى -ب

عتمد بينهم، التتصصية   األعضاء. بأغلبية املقترح الاشكيل وي 
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 (: شروط عضوية هيئة إدارة الفرع: 18املادة )

ا عليه مّر  ملد ي ون  أن -أ   عضوح
ح
 هيمة باستثناء األملل على ميالديان عامان ال رة أو الويمة في عامال

  األولى. ال رة إدارة

ا ي ون  أال -ب   األ يرة. السبعة األعوام في الويمة، من التلميد أو بال صل مح ومح

ا ي ون  أن -ج   الدا لية. ولوا حوا للويمة األسائ ث بالنظام ملتزمح

  انتتابه. ملبل للويمة املالية اشترااا ه دسد ملد ي ون  أن -د

 (: مدة هيئة إدارة الفرع القانونية:19املادة )

  م حال وفي انتتابها. يوم من  بدأ شمسية سنوات أرب  (4) القانونية ال رة إدارة هيمة مدة   ون 

 ل اية عملوا في و ستمر املكت ، مدة بانههاء مد ها فتنتهث التن يذي املكت  انتتابات بعد انتتابها

 يديدة. فرة إدارة هيمة انتتاب

 (: شغور العضوية: 20املادة )

  ال رة: إدارة هيمة في مقعد ش ر إذا

ا األعلى يش له -أ    املرشحين. من االحتياط األعضاء بين من أ وا ح

 لل رة العامة الجمعية التن يذي املكت  يدعو النصف الشاغرة املقاعد عدد  لاوز  إذا -ب

  التالية: األح ام وفق يديدة إدارية هيمة النتتاب

 الش ور   اريخ من شورين  الل لل رة إدارة هيمة النتتاب لل رة العامة الجمعية  دعى .1

  األكثر. على

 الجديدة ال رة إدارة هيمة استالم حين إلى األعمال  سيير القا مة ال رة إدارة هيمة  تولى .2

  مواموا.

 استثنا ية لجلسة لل رة العامة الجمعية  دعى لههااستقا ال رة إدارة هيمة  قديم حالة في .3

  شورين. عن  زيد ال مدة في بال صوص يلزم ما وا تاذ االستقالة، لبحث

 يتتذ لل رة العامة الجمعية من بقرار إال ر يسوا أو ال رة إدارة هيمة عن الثقة  حج  ال .4

  ه.ألعضا  املطلقة باألغلبية املكت  من بقرار أو املطلقة باألغلبية

 (: مهام وصالحيات هيئة إدارة الفرع:21املادة )

 ال رة. إدارة لويمة ر يس ونا   ر يس انتتاب -أ

 لل رة. العامة والجمعية املكت  ملرارات  ن يذ متابعة -ب

  العامة. الجمعية لر اسة أعضائها غير من عضوين  رشيح -ج

  ملعتمدة.ا والسياسات ال طو ضمن املناسبة القرارات وا تاذ ال رة أعمال إدارة -د
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  وغيرها. والثقافية وال كرية والدعوية العلمية ال رة ّشاقات  سيير -ه

  التن يذي. املكت  من واعتمادها وموازنته ال رة عمل  طة إعداد -و

 مواموا. أداء في ملساعد ها مجملتة أو دا مة لجان  شكيل -ز

  التن يذي. املكت  من واعتمادها و عديلوا واملوازنات ال طو وض  -ح

 لل رة. العامة الجمعية في الجدد ضاءاألع ملبول  -ط

  لل رة. العامة والجمعية التن يذي املكت  على وعرضه لل رة، واإلداري  املالي التقرير إعداد -ي

  و وييهوا.  ططوا  ن يذ في ال رة لجان أداء متابعة -ك

 (: اجتماعات هيئة إدارة الفرع وقراراتها: 22املادة )

 أو الر يس من بدعوة الحاية دعه والما األملل، لىع شوريا دورية بص ة االيتماعات  عقد -أ

  األعضاء.  لث

ا االيتماة ي ون  -ب   األعضاء. من املطلقة األغلبية بحضور  ملانوني 

تذ -ج ت 
 
  النس ية. األغلبية على حازت إذا ملزمة و صبح القرارات  

ا الر يس  وت يعد -د   األ وات.  ساوت إذا مرجحح

 لفرع وصالحياته: ( مهام رئيس هيئة إدارة ا23املادة )
 

  اافة. ولجانه ال رة أعمال على يشر  -أ

  واالستثنا ية. العادية ال رة إدارة هيمة اليتماعات يدعو -ب

  ويديرها. ال رة إدارة هيمة ايتماعات يرأس -ج

  أهدافوا. و حقيق  ططوا  ن يذ متابعة على يعمل -د

  املعتمدة، موالنظ بالسياسات و قيدهم  ططوم  ن يذ في اللجان متتلف أداء يتاب  -ه

 التن يذي. املكت  أمام ال رة يمثل -و

 ال رة. بلد في والشعبية الرسمية الجوات أمام ال رة يمثل -ز

 العامة. الجمعية أمام ال رة إدارة هيمة يمثل -ح

 بأي ي ل وم أن وله أعمالوم، في إهمال أو  قصير أي على ال رة إدارة هيمة أعضاء يحاس  -ط

  مواموم. حدود ضمن أعمال
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 ( مهام نائب رئيس هيئة إدارة الفرع وصالحياته: 24املادة )

  اآل ية: الحاالت في ااملة ال رة إدارة هيمة بموام يقوم

  استثنائ . أو ملوري  بس   الر يس   ي  حالة في -أ

 وانتتاب ال رة إدارة هيمة اّعقاد حين إلى وذلك أعماله، مزاولة عن الر يس امتناة حالة في -ب

  لوا.  الل  اةايتم أول  في لوا يديد ر يس

  دا مة. أو مجملتة بصورة ال رة إدارة هيمة ر يس بها ي ل ه الاث املوام يمي  النا   ين ذ -ج

 الفصل الخامس: أحكام عامة

 (: نشأة الفرع:25املادة )

 (15) وهو األعضاء من املقرر  األدّى الحد  وافر إذا التن يذي املكت  من بقرار ال رة ينشأ -أ

 عضوا.

  مويودا ه و عتبر وماليا إداريا مةبالوي مر بو ال رة -ب
ح
 للويمة. مل ا

 في ملرارا ه و عد التن يذي، املكت  ملبل من ال رة في  نشأ  الفات أو منازعات أية في البه يتم -ج

   ونها ية. با ة ذلك

 (: حّل الفرع: 26املادة )

 إذا املتضه الظرو  حل ال رة في ون ذلك وفق األح ام اآل ية: 

  ال رة. حل لطل  موضوعية أسباب هناك   ون  أن -أ

 املطلقة. باألغلبية التن يذي املكت  ملبل من بموافقة الحل ملرار يصدر أن -ب

 للويمة. ال رة ممتل ات إعادة الحل ملرار يتضمن أن -ج

 (: الشئون املالية للفرع:27املادة )

 (.40- 35 واملواد الراب  )الباب األسائ ث النظام في ياء ما وفق لل رة املالية الشمون   نظيم يتم

 (: تعديل الئحة الفروع:28املادة )

 
 
 املطلقة. باألغلبية للويمة التن يذي املكت  ملبل من الال حة هذل لعّد  

 
  وباهلل التوفيق هذا

 والحمد هلل رب العاملين.  .ين.بينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعوصلى هللا على ن


