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اسم التجمع ومركزه 
ومعنى اللوغو

اسم التجمع: تجمُع رجال األعمال والصناعيين العرب. 

المركز الرئيسي للتجمع: تركيا-غازي عنتاب.

االسم المختصر: أسياد" "                     "

ويمكن للتَجمُع افتتاح أفرع وتمثيليَات له داخل وخارج تركيَا.

معنى اّللُوغو:

الحلقات الخمسة : 

والتي تمثل أعضاء مجلس إدارة التجمع المنتخب.

تشابك الحلقات : 

تعبر عن الوحدة و التالحم التي تجمع رجال األعمال 

صناعيِين. وال

اّللَون األزرق: 

يشير إلى القوَة، واإلخالص، المرتبط بالبناء والهيكّل القويِ 

المتماسك.

اللون الّذَهبيُ: 

صِدق والّثِقة المتبادلة  يشير إلى الرُقيِ، الحكمة ، الكرم وال

ّالتي تجمع بين أعضاء التَجمُع.
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رؤية ورسـالة التَجمُع

الرٌؤية  

 التجمع االقتصاديُ اإلقليميُ األقوى
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 تجمع اقتصاديٌ يسعى إلى الوصول باألعضاء إلى أعلى أشكال التَنافسيَة العالمية 

والتَطور التقني والمؤسساتي من خالل تقديم الخدمات االقتصاديَة ، وبناء القدرات 

وتطويرها للوصول إلى المستوى المهنيِ واالحترافيِ الالئق.

الرسالة
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مهمة التجمع وأهدافه 
وفعالياته

إن جميع األعمال والفعاليات ّالتي يقوم 

بها التجمع تكون بعد الحصول على 

التراخيص الالزمـة من قبل الجهات المختصة

يسعى التجمع إلى إيجـاد بيـئة حاضـنة لرجـال األعـمـال في

المجال االقتصــــــــــاديِ والماليِ، ويعمل على رفع قدرات 

وليًا  أعضـــــائه ويرعى مصـــــالحهم ويقوم بتمثيلهم د

ورسميًا من خالل بناء هيكّل اقتصـــــــــاديٍ متكامل من 

العالقات االقتصـــــــاديَة المتبادلة المتينة فيما بينهم، 

باإلضــــــــــافة الى بناء شـــــــــــراكات فعالة ومؤّثِرة مع 

ّظَمات االقتصـــــــــــاديَة الداخليَة  سَســــــــــات والمن المؤ

ـدراسـات  والخارجية، وتوفير االسـتـشـــــارات الـالزمـة وال

االقتصـــــاديَة والماليَة لتحقيق ذلك. كما يعتمد التَجمُع 

على تعزيز ومراعاة المسؤوليَة االجتماعيَة لألعضـاء، عن 

صَـغـيرة  طريق دعـم ريـادة األعـمال، والمشــــــــــــــاريع ال

سِـطة والمســـــــــاهمة في تمكين جيل متطوِر  والمـتو

ومهنِي ومتميز منرجال وسيِدات األعمال.

المقدمة:

المهمَة: 
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أهداف التجمع
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ّل اقتصاديِ متكامل قويٍ وموحَد  لرجال األعمال  الهدف : بناء هيك

والصناعيِين في المجال االقتصاديِ والماليِ عن طريق:

1. توفير الخدمات االستشاريِة االقتصاديَة لألعضاء وتحفيزهم لتطبيق اإلدارة الجيِدة، 

    وتعزيز أهميّة حوكمة الشركات.

2. تعزيز التَشابك والتَعاون والعالقات االقتصاديَة المتبادلة بين األعضاء.

3. فتح تمثيليات بما يخدم التَجمُع  وأهدافه.إذا لزم األمر. 

4. تقديم االستشارات الالزمـة في مجال التَسويق المتطوِر، لرفع مستوى المبيعات 

      لدى األعضاء.

5. المشاركة بالمعارض المحليَة والدوليَة أو تنظيمها.

6. ترجمة األبحاث والدراسات المتعلقة بالنواحي االقتصاديَة الدوليَة والتركيَة والعربيَة 

     وتقديمها الى األعضاء.

7. السعي للوصول ألعلى درجات القوَة االقتصاديَة واإلقليميَة.

صِناعة والتِجارة والزِراعة  8. تقديم الدَعم لسيَدات األعمال ورائداتها في مجاالت ال

     واألعمال الحرفيَة.

9. جمع رجال األعمال العرب واألتراك تحت سقف واحد، وإنشاء اتِحادات بينهم.

10. طباعة أو إنشاء النَشرات والمجالت والصحف وأجهزة البَث اإلذاعيِ والتلفازيِ بلغات 

       مختلفة، وتنظيم البرامج التلفازية بما يخدم أهداف التَجمُع .

11. العمل على االستفادة من تجارب ونجاح رجال األعمال والصناعيين المحليِين والدوليِين 

      ليصبحوا قدوة لروَاد أعمال المستقبل.

مُ بتعليم اّللُغات وفتحها وتنظيم الدَورات المهنيَة. 12. دعم مراكز تعليميَة تهت

صَة. 13. رعاية األيتام وذوي االحتياجات الخا
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حقوق وإجراءات العضوية:

التقدم بطلب االنتساب للتَجمُع.

ق االنتســـــــــــــاب إلى التجمع لكّل من يحملون شهادات أكاديميِة أو صناعيِة أو  يح

تجاريِة أو مهـنيِـة أو زراعـيِّـة، أو العـامـلين بوظــائف إدارية حكومية أو بكبــــــرى 

شَركات أو الجامعات االنتساب إلى التجمع ، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية: ال

أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنيَة وغير محكومين.

ط الّالزمة بحســـب النظام الدَاخلي الذي يعتمد بقرار من  شُرو وبعد استيفاء كاّفَة ال

ّطَلب  م إخطار مقدِم ال مجلس اإلدارة المركزِيّ خالل ثالثين يوما كحدٍ أقصـــــــى ويت

كتابيًا بالقبول أو الرَفض. 

ـدَاخـلي  أن يؤمـنوا بأهـمـيَـة العـمـل الجمـاعيِ ومـدى فاعـليـته على الصـعيدين ال

و الخارجيِ.

شُـح أليِ منصــب بفروع التجمع   كما يشـترط في األشـخاص ّالـذين يرغبـون في التَـر

الخارجيَة أن تكون إقامته قانونيَة في ذلك البلد.

م انتخابهم،  أن يمتثلوا للعمل الجماعيِ وقــــرارته، وااللتـــــزام بقـــــرارات من يت

وتمثيلهم من روؤساء لجان وأعضائها.

أن يكونوا مؤمنين بأهداف التجمع  إيمانًا كامًال والعاملين على تحقيقها.

كما يشتـرط في األشـخـاص ّالـذين يـرغـبـون فـي ان يـكـونـوا مسجلين رسميًا بدفتر 

شُح أليِ منصـــب بمركز التجمع  أن يكونوا حاصلين على رقم وطني  الجمعيَات أو التَر

شَـرف أو األعضاء ّالذين ال  شَـرط غير مطـلوب للعضويَة الفـخريَة أو ال تركي. ((هذا ال

يرغبون في الترشح ألي منصب إداريِ أو التَسجيل بدفتر الجمعيَات)).

ّطِالع على النظام الدَاخلي للتجمع وعلى اإلجراءات اإلدارية له. اإل

ّ�
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ِ�
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تبدأ المدة القانونيَة اعتبارًا من اّللَحظة ّالتي يصل فيها طلب االستقالة من العضو 

إلى مجلس اإلدارة

يعتبر الشـــــخص الذي أبطل عضـــــويته بإرادته بحكم المتنازل عن جميع حقوقه 

المادية والمعنويَة والنقديَة ّالتــــــي قدمها للتجمع، وال يمكنه مطالبة التجمع 

بأيَ عوائد أو حقوق.

ال يجوز إجبار أيِ شخص على البقاء عضوًا في التجمع.

م إخطار مجلس اإلدارة  قُ في االنسـحاب من العضــويَة بشــرط أن يت لكّل عضـو الح

كتابيًَا.

يقوم مجلس اإلدارة بدراسة طلب االستقالة في غضـون ثالثين يوما ويتخذ قرارًا 

ويبلغ الشخص المعنيَ كتابيًا.

يجب أن يكون العضــو ّالذي قام بتقديم طلب االنســحاب من العضــويَة قد حقق 

كامل التزاماته حتى تاريخ المراجعة.

اإلنسحاب من العضوية:
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6. االنخراط باألعمال االحتيالية ّالتي ال تتَفق مع روح العمل.

4. عدم االلتزام بالقرارات ّالتي يصدرها التجمع .

8. إساءة استخدام اإلدارة والصالحيات الممنوحة له في التجمع .

قِ مجلس اإلدارة، أو  11. التّصـرُف بطريقة مهينة ونشـر أخبار وإشاعات كاذبة بح

أحد لجان التجمع أو عضو من األعضاء.

صَحافة والجمهور بدون تصريح. 7. اإلدالء ببيان لل

ّكلة له أو االلتـزام باالتفاقيَات المبـرمة مع جهات  2. عدم االلتزام بالمهام المو

أخرى. 

م فيها الغاء العضويَة هي: الحاالت ّالتي يت

3. عدم دفع مســــــتحقات العضــــــويَة في غضــــــون ستة أشهر على الرغم من 

التَحذيرات الخطيَة.

10. اإلساءة إلى اآلداب العامَة. 

12. العمل ضدَ أهداف التجمع وتطويره.

9. التصرف بشكّل غير الئق يتنافى مع سمعُة التجمع وكرامته.

1. القيام بعمل يتعارض مع النظام الدَاخلي للتجمع.

في حالة إثبات حدوث أي من الحاالت المذكورة أعاله، يجوز إنهاء العضـويَة بقرار 

م حذف أســــماء األشـــــخاص ّالذين يغادرون التجمع من  من مجلس اإلدارة، ويت

ق له المطالبة في إصول التجمع. سجالت األعضاء، وال يح

5. أن يكون قد فقد شروط العضويَة ّالَتي دخل بها إلى التجمع. 

إلغاء العضوية:
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م منحهم  شخصــيات الســياسية واالقتصـــادية ّالذين ت شَرف:  كبار ال أعضــاء ال

العضوية  لدعم التجمع.

سيســي األول وقاموا  سس:  األعضــاء ّالذين حضــروا االجتماع التأ العضــو المؤ

بانتخاب أول مجلس إدارة.

العضويَة:

سِســون: األعضــاء ّالذين حصـــلوا على إذن تأسيس  أعضــاء مجلس اإلدارة المؤ

التجمع وقاموا بتنظيمه.

أنواع العضويَات في التجمع هي:

م قبول عضــويتهم واستوفوا كامل  األعضـاء المنتسـبون: األعضــاء ّالذين ت

اإلجراءات القانونية لعضويتهم.

األعضــــــــــــــاء الفخريون: األكاديميون أصحاب الكفاءات العالية، والتَي يعزز 

منحهم العضويَة أهداف التجمع ويدَعمه 

13

األعضاء

االعضاء الذين حضروا 

اإلجتماع التأسيسي األول

أعضاء الشرف األعضاء الفخريين

قيد التسجيلالمنتسب



م انتخابهم  ويعملون على إدارة العمل القانوني  4. لجنة االنضــباط والقانون: يت

للتجمع وإحالل القانون فيه.

5. الهيئة االستشــــــــــــاريَة العليا: رؤساء مجالس اإلدارة المنتخبون بعد انتهاء 

فترتهم االنتخابية، دعمًا الستدامتها.

3. لجنة الرقابة والتَدقيق: أعضـــــــاء منتخبون يراقبون أداء  عمل مجلس اإلدارة 

وإدراته.

مّ قبولهم بالتجمع وهؤالء  1. الهيئة العامَة: تتّألف من كّل األعضـــــــاء ّالَذين ت

قُ لهم الترشح واالنتخاب. يح

2.  مجلس اإلدارة : األعضـــــاء الخمســـــة المنتخبون من الهيئة العامة ليقوموا 

بإدارة التجمع.

الهيكلية العامَة للتَجمُع:
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الهيئة العامَة للتَجمُع ، وقت االجتماع،
إجراءات الدَعوى لالجتماعات: 

أصول الدَعوة إلى االجتماع:

قُ في حضور الهيئة العامَة قبل  م اإلعالن عن أسماء األعضاء ّالذين لهم الح  يت

شر يومًا على األقّلِ، أو اإلعالن عن موعد االجتماع و تاريخه ومكانه  خمســَة ع

في جريدة واحدة على األقّل، أو على موقع التجمع على اإلنترنت.   

 االجتماع الطارئ: يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا اســــــــتثنائيًا أو طارئًا إذا رأى ذلك 

س اإلدارة، أو لجنة الرقابة، أو بناءً على طلب كتابِي من خمس  ضــــــــــــروريا مجل

أعضاء التجمع. 

1. يفتتح االجتماع العضـو األقدم أو رئيس الهيئة االستشـاريَة إن وجد، ويطلب 

من مجلس اإلدارة قــراءة التقاريـــر الماليًة واإلدارية وبعد االنتهاء، يطلب من 

رئيس اّللجان قراءة التقارير الخاصــــــة بهم، وبعد ذلك تقوم اّللجنة القانونيَة 

باإلشــــــراف على قـانونـية االنـتـخـابـات، وانـتخاب لـجـنـة تقـوم بإدراة انتـخاب 

الهـيئة اإلدراية الجديدة.

 االجتماع العاديُ: يعقد في األوقات المحدَدة له.

مُ انتخاب هيئة إدارية جديدة تحّل محّلَ اإلدارة السابقة.  3. يت

 إذا امتنع مجلس اإلدارة عن دعوة الهيئة العامَة إلــى االجتماع بناءً علـــى طلب 

صَ للقيام  م االجتماع بعد تعيين لجنة من قبل القضــــــاء المخت األعضـــــاء، يت

بالدَعوى، واإلجراء القانوني المناسب لذلك.

2. يقوم رئيس التجمع بإطالع الهيئة العامَة علــــــى ما تَم إنجازه والتقاريـــــــر 

كاملة. 

موعد االجتماعات وشكلها وآلياتها، مواضيعها والنصاب واإلقرار : 

أصول االجتماع : 

ق لهم المشـــــاركة في   يعدُ مجلس اإلدارة قائمة بأسماء األعضــــاء ّالذين يح

الهيئة العامَة وفًقا للنظام الدَاخلي للتجمع.

 تنعقد الهيئة العامَة العاديَة كّل ثالث ســـــنوات في شـــــهر أيار ١٥/ ٥. ( تاريخ 

تأسيس التجمع ١٥.٠٥.٢٠١٩)

 استدعاء األعضاء :
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 االجتماع العاديُ: يعقد في األوقات المحدَدة له.

 االجتماع الطارئ: يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا استثنائيًا أو طارئًا إذا رأى ذلك ضـروريا 

س اإلدارة، أو لجنة الرقابة، أو بناءً على طلب كتابِي من خمس أعضاء التَجمُع .  جل

موعد االجتماعات وشكلها وآلياتها، مواضيعها والنصاب واإلقرار : 

 إذا امتنع مجلس اإلدارة عن دعوة الهيئة العامَة إلــــــى االجتماع بناءً علــــــى طلب 

صَ للقيام بالدَعوى،  م االجتماع بعد تعيين لجنة من قبل القضاء المخت األعضاء، يت

واإلجراء القانوني المناسب لذلك.

أصول الدَعوة إلى االجتماع:

1. يفتتح االجتماع العضـو األقدم أو رئيس الهيئة االستشـاريَة إن وجد، ويطلب من 

مجلس اإلدارة قـــراءة التقاريــــر الماليًة واإلدارية وبعد االنتهاء، يطلب من رئيس 

اّللجان قراءة التقارير الخاصــة بهم، وبعد ذلك تقوم اّللجنة القانونيَة باإلشـــراف 

علــى قـانونـية االنـتـخـابـات، وانـتخاب لـجـنـة تقـوم بإدراة انتـخاب الهـيئة اإلدراية 

الجديدة.

ق لهم المشـاركة في الهيئة   يعدُ مجلس اإلدارة قائمة بأسماء األعضـاء ّالذين يح

العامَة وفًقا للنِظام الدَاخلي للتَجمُع. 

2. يقوم رئيس التَجمُع  بإطالع الهيئة العامَة على ما تَم إنجازه والتقارير كاملة. 

 تنعقد الهيئة العامَة العاديَة كّل ثالث سنوات في شـهر أيار ١٥/ ٥. ( تاريخ تأسـيس 

التَجمُع  ١٥.٠٥.٢٠١٩)

أصول االجتماع : 

قُ في حضــــور الهيئة العامَة قبل  م اإلعالن عن أسماء األعضـــاء ّالذين لهم الح  يت

شر يومًا على األقّلِ، أو اإلعالن عن موعد االجتماع و تاريخه ومكانه في  خمســَة ع

جريدة واحدة على األقّل، أو على موقع التَجمُع  على اإلنترنت.   

 استدعاء األعضاء :

مُ انتخاب هيئة إدارية جديدة تحّل محّلَ اإلدارة السابقة.  3. يت

صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة

التَصويت واتخاذ القرارات:

ـدَدوا اشتراكاتهم، أو  ق التَصــويت في الهيئة العامَة لألعضــاء ّالذين لم يسـ 8. ال يح

صدر بحّقِهم عقوبٌة.

م بين المجالس أو الرؤســــــــــــــــاء أو أي مكتب  م انتخاب اّللجان أو توزيع المها 7. يت

سري، و تحت إشراف اّللجنة االنتخابية أو لجنة االنضباط. باالقتراع ال

ف فإنه يجري التَصويت عالنيًة في الهيئة العامَة في االقتراع  1. إذا لم يتّخذ قرار مخال

سِريِ ضــــــــــــمن آلية  ّطَريقة ّالتي تحدِدها اّللجنة لالقتراع ال مُ تطبيق ال المفتوح، ويت

ّظمة لضمان سير العملية. من

4. ال يجوز أليِ عضو منح توكيٍل لآلخرين للقيام بمهام مثل التصـويت أو المشـاركة 

في اجتماعات اّللجان واالجتماعات اإلدارية الهامة.

ت  م اتخاذ القرارات بوساطة نظام األغلبية نصــــف زائد واحد، ولكّل عضــــٍو صو 3. يت

واحد.

ُل أحد موظفيها المعتمدين لديها لحضـــور اجتماع الهيئة  شركات توكي 5. يمكن لل

العامَة فقط، وذلك عبــر إبــراز أوراق تثبت ذلك قبل االجتماع وإقــرارها من المجلس 

وتسجيل اسم الموكّل بلوائح المدعّوين مسبَقًا.

ق لألشخاص منفردين المشـــــــــاركة  م االنتخابيُ ضمن القوائم ويح 9. يعتمد النظا

بمفردهم ان رغبوا في ذلك. 

سِريِ في ظروف سريِة طول فترة االنتخابات، وتشـــــرف  6. تتخذ القرارات باالقتراع ال

مّ بنفس  لجنة االنتخابات علـــــى جميع إجــــــراءات االنتخابات، ويوزع المجلس المها

اآلليَة.

القرارات ّالتي يتخذها المجلس دون اجتماع الهيئة أو دعوتها: 

شكل التَصويت واتّخاذ القرارات في الهيئة العامة : 

م اإلدالء عن طـــريق أوراق؛أو بطاقات معتمدة أو  سِـــري يت 2. فــي حالة االقتـــراع ال

م تحديد النتيجة  صٍ لذلك، ويت مختومة من قبل رئيس المجلس وتوضع في وعاء خا

بعد انتهاء التَصـويت، ويقوم رئيس الهيئة االستشــارية أو رئيس اّللجنة االنتخابيَة 

بإعالن النَتائج

1. إذا كانت من صلب النِظام الدَاخلي وال تخالفه. 

2. كّل القرارات تكون تحت مسؤولية منفذها في حال القيام بها.  16



الهيئة العامَة

الهيئة العامـة هي أعلى سلطة وتـمـلك 

كّلَ الصــــــــــــالحيات والقرارت، وتقوم 

بانــتخاب من يمـــثلها للقـــيام بـــبعـض 

صــــالحياتها بما يخـدم أهـداف التجمع 

وتسريع عـمـلـه ومرونته.
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األعضاء

االعضاء الذين حضروا 

اإلجتماع التأسيسي األول

أعضاء الشرف األعضاء الفخريين

قيد التسجيلالمنتسب



الهيئة العامَة :

الهيئة العامـة هي أعلى سلطة وتـمـلك 

كّلَ الصــــــــــــالحيات والقرارت، وتقوم 

بانــتخاب من يمـــثلها للقـــيام بـــبعـض 

صـــالحياتها بما يخـدم أهـداف التَجـمُع  

وتسريع عـمـلـها ومرونته.

يتمتع مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية : 

ونائبه ومسؤول الفروع وأمين السر وأمين الصندوق ومسؤول العالقات 

من قبل الهيئة العامَة، ّالذي يتّألَف من 

م تقسيم المهام. وبناءً على ذلك يت

خمسة أعضاء أصيلين وخمسة أعضاء احتياط، 

ق  وتكون الفترة االنتخابية لمدة ثالث سنوات، وال يح

2. في اجتماعه األول بعد االنتخابات يحدِد مجلس اإلدارة الرئيس، 

واجبات مجلس اإلدارة وصالحياته : 

 يمّثل التجمع في المحافل الدولية والداخلية الرســـــمية منها وغير الرســــــمية 

بشـــكّل كامل، ويقوم بتعين الهيلكية التَنفيذية، ويعمل ضمن صالحياته بما 

ت  سعي لتحقيق أهداف التجمع بأســــــــــرع وق ال يتعارض مع النظام الدَاخلي  لل

ممكن.

مُ انتخاب مجلس اإلدارة  1. يت

شح ألكثر من واليتين. لرئيسها التر

الهيئة اإلدارية:
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اإلدارة التنفيذية

المدير التنفيذي

صورة

مسؤول العالقات العامة

صورة

المنسق اإلداري

صورة

مسؤول العالقات الخارجية المنسق الماليالسكرتارية

صورة صورةصورة

المسؤول اإلعالمي

صورة

لجنة الرقابة : 

 واجبات وصالحيات لجنة الرقابة : 

 يجتمعون كّل ثالثة أشهر مرَة واحدة على األقّلِ 

ّطِالع على سير العمل اإلداريِ  للنَظر بالموادِ المقدَمة لهم، واال

2. رفع التقاريـــر والمقتـــرحات إلـــى مجلس اإلدارة، كما يمكن أن تقدَمها فــــي 

اجتماع مجلس اإلدارة لمناقشتها.

ّطِالع على عمل التجمع الحســابيِ واإلداريِ والمشـــاريع  ق لها اإلِشراف واإل 3. يح

ضرورة لذلك. ّالتي يقوم بها، إذا دعت ال

والحسابات للتجمع.

م انتخاب لجنة الرقابة من قبل الهيئة العامة بثالث أعضـــــــــاء أصيلين وثالث   يت

احتياط

سِجالت منظمة وفًقا للتَشــريعات ولوائح  1. تتأّكَد من أن الدفاتر والحســابات وال

التجمع، وتكون ضمن فترة زمنية ال تتجاوز ستَة أشهر.
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2. تقرر اّللجنة مشـــــــــــروعيَة جميع اتفاقيات التجمع من خالل دراسة األحداث 

والقضـايا واالتفاقيات المرسلة إلى اإلدارة العامَة التجمع أو مجلس إدارة الفرع 

للتحقيق واتَخاذ القرارات.

مُ انتخاب لجنة االنضــباط من قبل الهيئة العامَة بثالث أعضــاء أصيلين وثالث   يت

احتياط.

 لجنة االنضباط والقانون:

1. تقدّم اَللّجنة تقــريــرًا دوريًا بعد كِلّ اجتماع للمجلس، وتقــريــرًا نهائيًا للهئية 

العامة عند انعقادها.

واجبات لجنة االنضباط وصالحياتها وتشكيلها: 

واجبات لجنة االنضباط والقانون وصالحياتها وتشكيلها : 

ّطِالع  يجتمعون كّل ثالثة أشـــــهر على األقّلِ للنَظر بالموادُ المقدمة لهم واال

على سير العمل القانونيِ للتجمع والنَظر في الشكاوي، إن وجدت.

 تجتمع اّللجنة تلقائيًا في غضــــــــون إسبوع واحد بعد االنتهاء من تشــــــــكيل 

الهـيكّل اإلداريِ للتَجمُع إلعالن نـتائج انـتخابات الهــيــئة اإلدارية (مجلس إدراة ، 

لجان).

ّعلقة بســحب العضــويَة من  3. هي المســؤولة عن تلقي جميع االعتراضات المت

األعضاء، ومتابعتها

4. يوجد لجنة انضباط في المركز الرئيسـي وال يوجد لجان انضـباط للفروع بنفس 

االختصاص. 

ّ�
ِ�

ّ�
ِ�
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ق في استالم الشكاوي، ومتابعتها. ومسـاءلة من عليه الشـكوى، مهما  5. الح

كان مركزه الوظيفي. 

ّطالع أحد  ساسة، وتضــــمن عدم إ 2. تشـــرف الهيئة على األوراق واألرشيفات الح

عليها إال مجلس اإلدارة المنتخب. 

6. الهئية االستشارية العليا: 

تتشــــــــكّل هذه الهيئة من رؤوسـاء مجالس اإلدارة بعد انتهاء فترة واليتهم 

االنتخابية لالســــــتفادة من خبرتهم في إدارة التجمع ورســــــم اســـــــتراتيجيته 

ويقدِمون المشورة للمجلس المنتخب وتعمل ضمن األطر التالية: 

م وصالحياته (المدير التنفيذي):  واجبات السكرتير العا

3. رئيس التَنظيم اإلداريِ للتجمع وهو مســــــؤول أمام مجلس اإلدارة عن أعمال 

مِ ّالتي يتعيَن القيام بها، لضـــــــــــمان سير العمل  هذا التجمع،باإلضافة إلى المها

بشكّل فعال ومنتظم ومتناسق من قبله وموظفيه والعاملين التَطوعيين في 

التجمع.

2. يعين مجلس اإلدارة مديرًا تنفيذيًا يتمتع بمؤهالت إدارية عليا من بين أعضــــاء 

التجمع أو من الخارج. 

1. هو المســـــــــــــؤول عن تنفيذ اإلجراءات اإلدارية للتجمع. والعمل على تحقيق 

أهدافه ضمن الصالحيات المتاحة له.

1. يتّرأس أمين الهيئة اجتماعات الهيئة، ويشــــرف على االستالم والتســــليم بين 

المجالس المنتخبة والسابقة. 
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2. تقوم الفروع بإرسال نسبة من عائداتها لتغطية نفقات مقر التجمع. 

4. واردات أخرى.

م دفع  م دفع ٥٠٠ ليرة تركية كرسوم انتســـاب ويت 1. مســتحقات األعضـــاء: يت

ق للهيئة العامَة زيادة أو خفض  ويا كرســم اشــتراك. ويح ٣٠٠٠ ليرة تركية ســن

هذه المبالغ باقتراح من مجلس اإلدارة بذلك، ليكون قرارًا إداريًا ضـــــمن الموازنة 

المقترحة. 

3. التبرعات والمســاعدات ّالتي يقدمها األعضـــاء وغير األعضـــاء للتجمع بمحض 

إرادتهم .

مصادر دخل التجمع ووارداته 
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م فيه تســجيل الوثائق الواردة والصـــادرة مع التاريخ ورقم   دفتر قيد األوراق: يت

التسلسل. 

م فيه تسجيل اإليرادات والنفقات والمصروفات المستلمة.  دفتر الحسابات : يت

م فيه تسجيل معلومات األعضاء.  دفتر قيد األعضاء: يت

م تسجيل قرارات مجلس اإلدارة في هذا الدفتر.   دفتر القرارات: يت

م فيه تســجيل تاريخ وشكّل الموجودات واألجهزة التابعة   دفتر الموجودات: يت

للتجمع.

صالحيَة:  التفويض او ال

سمية معتمدة لدى إدارة الجمعيات بالقبض والدفع  يعتمد التجمع  إيصاالت ر

ستالم والتَسليم  واال

 إن كل المدفوعات للتَجمُع تعتمد رسميًا لدى دائرة الضـرايب وتحسـم من ضرائب 

الشركات وتقدم رسميًا. 

شخاص َالذين سـيجمعون الدخل نيابًة عن التجمع بقرار  شخص أو األ مُ تحديد ال  يت

من مجلس اإلدارة بتحديد فترة التفويض باستثناء األعضاء الفاعلين في مجلس 

اإلدارة .

دفاتر التجمع 

ّعلِقة بواردات  اإلجراءات المت

وصادرات التجمع 

ّ�
ِ�

ّ�
ِ�
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سلطة اإلدارية المحليَة بالممتلكات غير المنقولة التي اكتســــــبها  يجب إخطار ال

التَجمُع  من خالل اســـــــــــــــتكمال "إعالن الملكية غير المنقولة" (المقدم في 

الملحق ٢٦ من الئحة الجمعيات) في غضـــــون ثالثين يوما بعد تســــــجيل سند 

الملكية.

اإلبالغ عن استالم المساعدات من خارج القطر:

م البيان الختامي للتجمع العام إلى إدارة الجمعيات،في غضــــون ثالثين  مُ تقدي يت

يوما من اجتماعات الهيئة العامَة العاديَة أو غير العاديَة 

يجب إعطاء ورقة البيانات الخاصة بالواردات والصــــــــــــــــــادرات ّالتي تظهر نتائج 

الفعاليات السنوية ّالتي يقيمها التجمع  إلى إدارة الجمعيات.

في حالة تعديل النظام الدَاخلي في اجتماع الهيئة العامة يثبت ذلك ضـــــــــــــمن 

محاضر اجتماع الهيئة وترفق النســخة  النهائية من النظام الدَاخلي  للتَجمُع مع 

خطاب مرفق إلى إدارة الجمعيات.

يجب إبالغ السلطات اإلدارية المحليَة بالتغييرات عن تاريخ اجتماع الهيئة العامَة.

م ملء (إشعار استالم المســاعدة في  عند تلقي التَجمُع  مســاعدة من الخارج يت

الخارج) (المحدد في الملحق ٤ من الئحة الجمعيات) وإخطار الســـــــلطة اإلدارية 

المحلية قبل استالم المساعدة. 

يجب اإلبالغ اذا كان هناك تغيير في عنوان التجمع.

اإلشعارات ّالتي ستّبلَغ إلى مديريَة الجمعيات
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مجلس اإلدارة المنتخب

لجنة التدقيق والمراقية

الهيئة اإلدارية للفروع

 يجوز للتجمع فتح فـروع بقــرار من الهيئة العامَة إذا لــزم األمــر أو بتفويض من 

مجلس اإلدارة المركزِيّ. 

 الفروع هي التنظيم الدَاخلي  للتجمع.

 ال يمكن للفروع أن تكون كيانا قانونيًا.

ّقلَة بما يتماشى مع غرض    تكون الفروع مســـؤولة عن القيام بأنشـــطة مســــت

التجمع وخدمته .

 تتكون الهيئة العامَة من أعضاء مسجلين بالفرع. 

م انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامَة للفرع على شكّل خمســــــــــة   يت

أعضاء أصيلين وخمسة احتياط. أما لجنة الرقابة فتتألف من ثالثة اعضـاء أصيلين 

وثالثة احتياط. 

 تتألف الفروع من الهيئة العامَة ومجلس اإلدارة ولجنة الرقابة. 

تنطبق على الفروع نفس القوانين ّالتي تنطبق على المقر الرئيســــــــي وكما هو 

موضح في النظام الداخلي.

تأسيس الفروع للتجمع

ّكلية الفروع واألحكام هي



 تجتمع الهيئة العامَة العادية للفروع كّل ثالث ســـنوات في شـــهر شـــباط في 

المكان والزمان اّللذين يحددهما مجلس الفرع. 

مُ انتخاب عضــو واحد (١) لتمثيل عشـــرة   إذا كان عدد الفروع أكثر من ثالثة ، فيت

(١٠) من األعضــاء المســـجلين في الفرع لالنضـــمام والمشـــاركة في انتخابات 

م.  الهيئة العام للمركز العا

م ولجنة الرقابة في الهيئة العامَة ايضـــــا ، لكن ال   يشـــــارك أعضـــــاء المقر العا

م انتخابهم كمندوبين نيابة عن الفرع. يمكنهم التصويت إال إذا ت

 تلتزم الفروع بإنهاء اجتماعاتها قبل شـــــــهرين على األقل من اجتماع الهيئة 

العامَة. 

 إذا كان عدد الفروع ثالثة أو أقّل، فيكون جميع أعضـاء الفروع هم أعضــاء في 

الهيئة العامَة ويشاركون في انتخابات الهيئة العامَة في المقر الرئيسيِ. 

 يحضـــــر ممثلو األعضـــــاء المنتخبون في آخر اجتماع الهيئة العامَة للفروع في 

اجتماع الهيئة العامَة للتَجمُع النتخاب مجلس اإلدارة المركزِيّ. 

 يقدم المســــــــــــــــــؤولون عن مجلس إدارة الفروع أو هيئة الرقابة من الفرع 

إستقالتهم عند انتخابهم إلى الهيئة اإلدارية المركِزيّة.

موعد اجتماع الهيئة العامَة للفروع 

وكيفية تمثيلها في الهيئة العامَة
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 تنطبق مواد النِظام  الدَاخلــي وتعليماته علــى مجلس اإلدارة المــركــزِيّ  وعلــى 

الفروع كاملًة.

قُ للفـــروع فتح مكتب تمثيلي للتَجمُع. كما ال يحق للفـــروع تمثيل الهيئة   ال يح

العامة أو مجلس اإلدارة المركزِيّ.

قُ للفروع قبول عضـويَة من والية أخرى إال بإعالم مجلس اإلدارة المركزِيّ   ال يح

بذلك وبيان األسباب.

 يجوز تعديل النِظام  الدَاخلي بقرار من الهيئة العامة.

 يشــــترط من أجل تغيير النِظام  الدَاخلي التَصــــويت بأغلبية ثلثي أعضــــاء الهيئة 

قُ لهم التَصويت والمشاركة.  العامة الحاضرين (2/3) الذين يح

تعديل النظام  الداخلي للتجمع

تصفية األمالك في حال حِلّ التجمع 

صالحيات الفروع
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مُ تصــــــــــــفية األموال والممتلكات   بعد قرار حِلّ التجمع  في الهيئة العامة يت

ّؤلَفة من قبل أعضـــــــاء مجلس  وحقوق التجمع من قبل لجنة التَصــــــفية الم

اإلدارة. 

 بعد إتمام التصــــــفية وتحويل األموال والممتلكات وحقوق التَجمُع ، يجب أن 

تّبلَغ مديريَة الجمعيات المحلية في غضــــــــــون سبعة أيام بذلك، من قبل لجنة 
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