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يونيو 2016م
متت املصادقة على التعديالت على مواد النظام األساسي ملأمت السنابس يف إجتماع اجلمعية
العمومية االستثنائي الذي عقد مبأمت السنابس بتاريخ  18يونيو لعام 2016م املوافق 12
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القسم األول
تعريف باملصطلحات:
 .1النظام األساسي :هو جمموع املواد التنظيمية العامة املوضوعة لتسيري شؤون املأمت وهذه املواد
عرفية اجتماعية يتعارف عليها األهالي يف املنطقة وال تعد رمسية أمام اجلهات الرمسية.
 .2اللوائح الداخلية :هي عبارة عن مواد تفصيلية توضيحية مستوحاة من املواد التنظيمية
العامة الواردة يف النظام األساسي للمأمت.
 .3الطائفة :يطلق على املعتنقني ملذهب أهل البيت "ع" اإلثين عشرية.
 .4املنطقة :ويقصد بها احلدود اجلغرافية ملنطقة السنابس ،حيدّها من الشمال شارع الشيخ
خليفة ومن اجلنوب شارع البديع ومن الشرق شارع رقم  2ومن الغرب حدود قرية الديه.
 .5اجلمعية العمومية :جمموع األعضا الذين حيق هلم الرتشح والتصويت جملالس وجلان املأمت
وفقاً لنظام متوافق عليه ممن تنطبق عليهم املادتني "  12و ."13
 .6جملس األمنا  :اهليئة املصغرة املمثلة للجمعية العمومية املتصدية للتشريع ألنظمة
املؤسسة واملراقبة ألدا جملس اإلدارة بنا على اإلختصاص املنصوص عليه يف املادة ".”26
 .7جملس اإلدارة :اهليئة التنفيذية املباشرة إلدارة املؤسسة واملسا لة عنها يف كل تفاصيلها
وفق ما هو حمدد يف املادتني " 35و .”36
 املصطلحات األخرى اليت مل يرد ذكرها هنا سيأتي حتديد مفهومها يف سياق مواد وبنود هذا
النظام األساسي .وما قد يلتبس األمر فيه حيوّل إىل اجلهة املختصة به والواردة يف النظام
األساسي.
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القسم الثاني
أهمية هذا النظام:

يعد هذا النظام املطروح مهماً بل ضرورياً ألنه يساهم مساهمة واضحة وملموسة يف حتقيق نسبة
كبرية من األهداف السامية اليت يرجتيها املأمت ،وذلك على املدى القريب والبعيد .ولعل أهم نتائج
تطبيق هذا النظام املتوقع تلمسها مستقبال ما يلي:
أ .تنظيم األعمال باملأمت بالشكل األفضل ووفق تصور واضح ودقيق.
ب .توسيع دائرة املشاركة الفعالة يف تسيري أعمال املأمت املختلفة.
ت .إتاحة الفرصة واجملال للتخطيط املستقبلي الشامل واحملكم جململ أنشطة وفعاليات املأمت
من خالل وضوح آلية العمل فيه.
ث .احلد – قدر اإلمكان – من التصرفات الفردية وخصوصاً يف مثل هذا املرفق احليوي.
ج .جتديد وتطعيم جملس اإلدارة وجملس األمنا واللجان املنبثقة عنهما بالشخصيات
والطاقات الفاعلة يف املنطقة ،وحتميلها املسئولية مبا يضمن دميومة ورجاحة مسرية املآمت
احلسينية.

هذا فضالً عن الفوائد اليت تتكشف تباعاً ويعود نفعها على املأمت خاصة واملنطقة عامة.
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القسم الثالث
أحكام أولية عامة للنظام:

مادة ()1
يسمى وخياطب هذا املرفق باسم }مأمت السنابس{ وقد تأسس عام 1965م ،واجلهة املباشرة التى
يرتبط بها هي دائرة األوقاف اجلعفرية املتفرعة من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
مبملكة البحرين.

مادة ()2
مقر املأمت ومركز إدارته يف منطقة السنابس ،مببنى رقم  803طريق  425وجممع  ،404وال
جيوز أن يُنقل إىل منطقة أخرى باستثنا ما يتعلق باملمتلكات التابعة له كالعقارات واملباني
والوقف.

مادة ()3
مدة خدمة املأمت يري حمددة زمانيا ،ووقت افتتاحه ويلقه اليومي يعتمد على طبيعة املناسبات
املقامة فيه سوا االعتيادية أو املومسية أو الطارئة.

مادة ()4
الغرض من إنشا املأمت هو خدمة الدين اإلسالمي من خالل تعاليم أهل البيت "ع" وإحيا مصيبة
سيد الشهدا اإلمام احلسني "ع" ،واألئمة األطهار "ع" ،فضال عن الرسول األعظم "ص" وصحابته
املنتجبني ،وذلك يتم عرب اإلحتفال مبواليدهم ووفياتهم خطابة وتوعية وتعليماً وعزا  ،ومتضمنة
اجلوانب الثقافية واإلجتماعية والعلمية.

مادة ()5
يقدم املأمت خدماته إىل املؤمنني كافة وأهالي املنطقة خاصة.

مادة ()6
جيوز للمأمت التعاون والتنسيق مع املآمت واملؤسسات األهلية يف املنطقة خاصة ،واملناطق األخرى
(داخل مملكة البحرين وخارجها) عامة إذا استدعى األمر ذلك مبا حيقق املصلحة العامة ومبا يعزز
أواصر الوحدة بني تلك املؤسسات األهلية.
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مادة ()7
حق إستخدام مبنى املأمت ومرافقه هو حق عام للمؤمنني حسب الوقفية ،وينبغي على كل من
يستخدمه استخداماً شخصياً أن يلتزم يف تصرفاته وممارساته باحرتام املأمت ومراعاة قدسيته
ونظافته ونظامه األساسي ،ودفع ما يربى به ذمته من املال نظري استخدامه احلقوق العامة
استخداماً شخصياً.

مادة ()8
تعترب املهامُ واخلدماتُ اليت يقومُ بها أعضا جملس اإلدارة وأعضا جملس األمنا واألعضا يف
اللجان مهاماً وخدماتٍ تطوعية يُقصد بها األجر والثواب ،وال حيق هلم تقاضي األجور ،باستثنا من
يُعيّنهم جملس اإلدارة كعاملني أو مساعدين تنفيذيني لتصريف شؤون اخلدمة األساسية باملأمت.

مادة ()9
تُقدم مجيع اإلقرتاحات والشكاوى اخلاصة بشؤون املأمت إىل جملس األمنا وال تُعتمد ما مل تكن
كتابية ومسمية بإسم اجلهة أو الفرد أو اجملموعة املُرسِلة.

مادة ()10
يضع جملس اإلدارة لوائح داخلية تفصّ ل ما مل يرد يف هذا النظام األساسي وتتكفل بضبط سري
أعمال املأمت ميدانياً شريطة عدم معارضتها لذلك النظام وأن يوافق عليها جملس األمنا  ،ويتم
تعديل هذه اللوائح الداخلية وفق ما تقتضيه األسباب والظروف.

مادة ()11
أ -حيق جمللسي اإلدارة واألمنا وأي عضو من أعضا اجلمعية العمومية التقدم مبقرتح تعديل
بعض املواد أو أي من بنود هذا النظام على أن يكون الطلب كتابياً مشفوعاً مبربرات التعديل
على أن ال تتجاوز مرات التعديل على النظام األساسي مرتني خالل الدورة اإلدارية الواحدة.
ب -جملس اإلدارة هو اجلهة املعنية باستقبال طلبات التعديل.
ت -ال يكون التعديل املقرتح نافذاً إال بعد استكمال اإلجرا ات التالية:
 -1تقديم نسخة كتابية من طلب التعديل جمللس األمنا يف مدة أقصاها  30يوم من
عرض الطلب على جملس اإلدارة مع إضافة رأي ومالحظات جملس اإلدارة حوله.
 -2يبت جملس األمنا يف الطلب املذيل برأي ومالحظات جملس اإلدارة بعد النظر فيه.
 -3يرفع جملس األمنا الصيغة النهائية من املقرتح نفسه مشفوعة مبالحظاته ومربراته
جمللس اإلدارة يف مدة أقصاها  30يوم من عرض الطلب على جملس األمنا مع إرفاق
طلب عقد جلسة استثنائية للجمعية العمومية للتصويت على التعديل املقرتح والفصل
فيه يف حال املوافقه عليه.
مأتم السنابس – مملكة البحرين
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 -4يصادق جملس األمنا على نتيجة التصويت وال تكون التعديالت نافذة إال بعد موافقة
األيلبية النسبية من أعضا اجلمعية العمومية احلاضرين وفقا ملا نصت عليه املادتني
(13و.)21
 -5حيق جمللس اإلدارة إعادة مقرتحه جمللس االمنا وعليه النظر من جديد يف املقرتح فإن
كانت النتيجة كالسابق فعليه البحث عن صيغ توافقية مع جملس االداره حلسم
املوضوع نهائيا.
ث -ال جيوز إقرار أي تعديل على النظام األساسي إال يف جلسة استثنائية للجمعية العمومية بنا ً
ملا نصت عليه املادة ( .)23و يكون عقد اجللسة ملزماً بعد اقرتاح مكتوب ومربر يوجهه مائة
عضو أو أكثر من أعضا اجلمعية العمومية.
ج -تكون التعديالت على النظام األساسي سارية املفعول فور إقرارها من قبل اجلمعية العمومية
ولكن حيق جمللسي اإلدارة واألمنا تأجيل التطبيق باإلتفاق على التفاصيل.
ح -استثنا ً للبند (أ) من املادة ( )11جيوز القيام بإجرا أي تعديل على النظام األساسي إذا ما
حصل اإلمجاع على مقرتح التعديل من قبل جملسي اإلدارة واألمنا امجاعاً مطلقاً على أن
يكون التعديل خاضعا إلجرا ات الفقرة (ت) من املادة (.)11
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القسم الرابع
العضوية يف اجلمعية العمومية:

مادة ()12
تتألف اجلمعية العمومية من اآلتي:
أ .عضوية كاملة  :ملن يكون حبرينياً ومن منطقة السنابس ومنتسبيها وحيق له االنتخاب
والرتشيح.
ب .عضوية إنتساب (عاملة)  :ملن يكون حبرينياً وعضواً عامالً يف إحدى جلان املأمت ألكثر من
دورة إدارية وحيق له اإلنتخاب فقط.

مادة ()13
يُشرتط يف أعضا اجلمعية العمومية ملأمت السنابس ما يلي:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

أن ال يقل عمره عن مثانية عشرة سنة ،وأن يكون راشداً وكامل األهلية.
أن يكون معتنقاً للمذهب اجلعفري.
ن السرية والسلوك.
سَ
حَ
أن يكون َ
اإللتزام بالنظام األساسي للمأمت.
احملافظة على مصاحل املأمت.

مادة ()14
حيق ألعضا اجلمعية العمومية للمأمت ممارسة حقوقهم التالية:
أ .املساهمة الفعلية يف خدمة املأمت العامة.
ب .التصويت والرتشح يف انتخابات جملسي اإلدارة واألمنا .
ت .مسا لة جملس اإلدارة عن ما قدمه يف األشهر السابقة بالتنسيق مع جملس األمنا .
ث .التعيني يف جملس اإلدارة أو جملس األمنا وفق املادتني ( -26د  ،ذ) و ( -36ط).
ج .االنضمام إىل اللجان العاملة يف املأمت.

مادة ()15
ع دد األعضا يف اجلمعية العمومية يري حمدد ،وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط
العضوية املنصوص عليها يف املادة (.)13
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مادة ()16
يصدر جملس اإلدارة قراراً بإيقاف عضوية أو فصل أي عضو إذا:
أ .ثبت صدورَ ما ينايف الشرع احلنيف منه.
ب .ثبت أنه قام تعمداً خبرق النظام األساسي أو بعملٍ مقصودٍ يضر مبصلحة املأمت.
ت .فقدانه الرشد واألهلية القانونية.

مادة ()17
جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعاً اعتيادياً مرةً واحدةً يف السنة ،ويكون اجتماعها يف شهر ربيع
األول (بعد شهري حمرم وصفر).

مادة ()18
ختتص اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي بالنظر يف املسائل اآلتية:
أ .تقرير جملس اإلدارة عن أعمال السنة املنتهية.
ب .احلساب اخلتامي املُ َد ّقق إليرادات ومصروفات املأمت للسنة املنتهية.
ت .مشروع ميزانية السنة املقبلة للمأمت.
ث .اإلقرتاحات املقدمة من جملس اإلدارة.
ج .املسائل اليت يرى جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية إدراجها يف جدول األعمال.

مادة ()19
رئيس جملس اإلدارة هو املعين بتوجيه دعوة انعقاد اجتماعات اجلمعية العمومية قبل موعد انعقادها
بأسبوعني ،كما يقوم بتعزيز الدعوة مرة ثانية قبل أيام قليلة من تاريخ االنعقاد عرب وسائل
اإلعالن املمكنة ،وينشر خالل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية اإلعتيادي التقرير السنوي وجدول
األعمال.

مادة ()20
حيق ألعضا اجلمعية العمومية حضور إجتماعات اجلمعية العمومية للمأمت باألصالة عن أنفسهم
وأن يسجلوا إثباتا حلضورهم يف سجل خاص للتحقق من توافر النصاب القانوني .ولكل عضوٍ صوتٌ
واحد يف اجتماع اجلمعية العمومية.
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مادة ()21
يُعترب اجتماع اجلمعية العمومية صحيحاً حبضور مااليقل عن ( )80فرداً من أعضائها وتصدر
القرارات بأيلبية أصوات احلاضرين يف اجللسة ،فإن تساوت تُرجّح كفة اجلانب الذي فيه رئيس
اجللسة  ،ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني احملدد يؤجل اإلجتماع ملوعد الحق حينئذ يكون
االجتماع صحيحاً مبن حضر.

مادة ()22
يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية اإلعتيادية رئيس جملس إدارة املأمت ،فإن ياب توىل الرئاسة
نائبه وإال فمن يندبه جملس اإلدارة من بني أعضائه ورئاسة اجتماع اجلمعية العمومية االستثنائية
من قبل األمني العام جمللس األمنا ألي من األسباب املذكورة يف املادة (.)23

مادة ()23
حيق للجمعية العمومية مُمثلةً يف جملس األمنا  ،أو جملس اإلدارة ،أو مائة عضوا أو أكثر من
أعضا اجلمعية العمومية طلب الدعوة إىل عقدِ اجتماعٍ استثنائي للجمعية العمومية وذلك لألمور
التالية:
أ .طلب التعديل على النظام األساسي للمأمت.
ب .استقالة أكثر من نصف أعضا جملس اإلدارة.
ت .حصول جتاوزات من قبل جملس اإلدارة للنظام األساسي.
ث .ظهور حاجة ملحة يري ما ذُكر.

مادة ()24
ال جيوز للجمعية العمومية يف اجتماعها االستثنائي أن تنظر أو تناقش إال املواضيع املدرجة يف
جدول األعمال ،إال ما يُقرّرُ إدراجه ثالثة أرباع األعضا احلاضرين.
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القسم اخلامس
جملس األمنا :

مادة ()25
يُشكَّلُ جملس يُطلقُ عليه جملس األمنا ويُنتخب من قبل اجلمعية العمومية عرب االقرتاع السري
املباشر ،ويكون جملس األمنا مبثابة متثيلٍ مصغرٍ للجمعية العمومية.

مادة ()26
تكون مهمات جملس األمنا كاآلتي:
أ .اإلشراف العام على تطبيق وصيانة النظام األساسي للمأمت.
ب .اقرتاح تعديل وتطوير النظام األساسي للمأمت.
ت .مراقبة أعمال وأدا جملس اإلدارة يف تصريفهم لشؤون املأمت.
ث .اعتماد املرشحني املتقدمني جمللس اإلدارة وذلك وفقا للشروط الواردة يف املادة (، 13 ، 12
.)37
ج .تفسري مواد النظام األساسي يف حالة االختالف يف فهم مواده من قِ َبل جملس اإلدارة أو
أعضا اجلمعية العمومية.
ح .تشكيل جلنة مستقلة لإلشراف واملراقبة على انتخابات جملس اإلدارة وختويلها بالقيام
بواجباتها وإعطائها الصالحيات لتنظيم وإجرا االنتخابات وفقاً للنظام األساسي للمأمت
على أن تنتهي مهمتها بانتها اإلنتخابات وظهور واعتماد نتائجها.
خ .يف حال عدم تقدم أحد للرتشح جمللس اإلدارة ،حيق جمللس األمنا التمديد جمللس اإلدارة
احلالي ،بعد موافقتهم ،ملدة ثالثة أشهر وكذلك لِ َلجنة االنتخابات.
د .يف حال عدم تقدم العدد املطلوب لالنتخابات ،جيوز جمللس األمنا اختيار أعضا مُكمِّلني
جمللس اإلدارة بشرط أن ال يزيد عددهم عن مخسة أعضا  ،وإال وجب على جملس األمنا
التمديد جمللس اإلدارة احلالي ملدة ثالثة أشهر وكذلك لِ َلجنة االنتخابات.
ذ .جيوز جمللس األمنا وفقا ملا نصّت عليه املادتان (-26خ و -26د) ،التمديد جمللس اإلدارة
احلالي لفرتة أقصاها ستة أشهر ،وبعدها وجب على جملس األمنا اختيار األعضا املُكمِّلني
أو تشكيل جملس إدارة جديد من أعضا اجلمعية العمومية.
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مادة ()27
يشرتط يف عضو جملس األمنا التالي:
أ .أن يكون عضواً يف اجلمعية العمومية.
ب .أن ال يقل عمره عن  28عاما.
ت .أن يكون مشهوداً له بالنشاط واخلربة يف الساحة االجتماعية.
ث .أن يكون كامل األهلية القانونية ومشهود له بالنزاهة.
ج .أن ال تكون له صفة رمسية يف أي مأمت آخر.
ح .أن يتمتع بتحصيل علمي وثقايف يؤهله ملوقعه.

مادة ()28
يتكون جملس األمنا من ستة أعضا  ،وتكون مدة عضويتهم يف اجمللس ثالث سنوات متتابعة .تبدأ
الدورة اجلديدة جمللس األمنا يف  1شوال وتنتهي يف اليوم األخري من شهر رمضان.

مادة ()29
ينتدب جملس األمنا مُ َمثِال عنه يف جملس اإلدارة ،ويكون حلقة الوصل بني الطرفني ،وال يكون هذا
املمثل عضواً يف جملس اإلدارة ،والحيق له التصويت على املقرتحات أو املصادقة على القرارات
املُتخذة .وحيق جمللس األمنا تدوير مهمة التمثيل بني أعضائه على أن يتم إعالم جملس اإلدارة
كتابيا بذلك.

مادة ()30
جيتمع جملس األمنا بصفة دورية كل شهر ،أوكلما دعت احلاجة لالجتماع ،وينبغي أن يتضمن
جدول أعمال اإلجتماعات الشهرية على وجه اخلصوص األمور التالية:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

قرا ة حماضر االجتماعات السابقة والتصديق عليها.
استعراض حماضر اجتماعات جملس االدارة الدورية واالستثنائية ملتابعة قراراته وأدا ه.
متابعة القرارات الصادرة سابقاً ملعرفة مدى ما حتقق منها.
عرض تقارير اللجان (إن وجدت).
مراجعة حركة املصروفات واإليرادات للمأمت إن وجدت.
استعراض الرسائل الواردة.
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مادة ()31
خيتار جملس األمنا من بني أعضائه أميناً عاماً يرأسه ونائباً له ،ومُقرراً يرتب اجتماعاته
وخماطباته .كما يشكل اجمللس من أعضائه اللجان التالية:
 -1جلنة التدقيق املالي واجلرد.
 -2جلنة متابعة ومراجعة التقارير اإلدارية.
 -3جلنة مراجعة األدا اإلداري من خالل حماضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة
منها.
أو أي جلنة أخرى حسب ما تقتضيه األمور واليت تعينه على أدا صالحياته ومهامه.

مادة ()32
يف حالة وفاة أو استقالة أحد أعضا جملس األمنا أو تعذر قيامه بواجباته ألسباب قاهرة ،فعلى
جملس اإلدارة دعوة العضو االحتياط احلائز على األصوات األكثر عدداً يف االنتخابات ،أو من يليه
يف حالة اعتذار األول ،ليحل يف املنصب الشاير خالل ( )14يوماً من تاريخ الوفاة أو االستقالة ،فإن
رفض األعضا االحتياط أوتعذر انضمامهم جمللس األمنا يكون البديل بنفس اآللية الواردة يف املادة
( )33ووفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة (.)27

مادة ()33
ال جيوز اجلمع بني عضوية كل من جملس األمنا وجملس اإلدارة ،فإذا ريب أي عضو من جملس
األمنا يف الرتشح جمللس اإلدارة فعليه  /عليهم تعليق العضوية يف اجمللس برسالة حمررة لرئيس
جملس األمنا  ،فإذا فاز  /فازوا يف عضوية جملس اإلدارة سقطت عضويته  /عضويتهم يف جملس
األمنا تلقائياً ،ويقوم جملس اإلدارة بدعوة األعضا األحتياط احلائزين على األصوات األكثر عددا
يف االنتخابات ،وإذا جتاوز العدد املطلوب األعضا اإلحتياط تُعيّن اإلدارة الباقي من أعضا اجلمعية
العمومية .والعضو الذي مل يفُز يف االنتخابات يستعيد عضويته يف جملس األمنا تلقائيا.

مادة ()34
تسقط عضوية جملس األمنا عن العضو يف احلاالت التالية:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

الوفاة.
االستقالة ،وأن تكون حتريرية ،وتُعتمد بعد قبوهلا من جملس األمنا  ،على أن يُخطر
جملس اإلدارة كتابيا بذلك.
إذا تأكد تعمده خمالفة إحدى مواد النظام األساسي للمأمت.
يف حالة العجز عن القيام مبهامه ملرض أو خالفه.
إذا تغيب عن احلضور أكثر من ثالث مرات متتالية عن اجتماعات جملس األمنا بدون
عذرٍمقبول.
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جملس اإلدارة
 القسم السادس :الشؤون اإلدارية
 القسم السابع :الشؤون املالية
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القسم السادس
الشؤون اإلدارية:

مادة ()35
ش َر عضواً يتم انتخابهم عرب
يدير املأمت ويُسأل عن كل أعماله جملس إدارة مكون من أحد َع َ
اإلقرتاع السري املباشر من قِ َبل أعضا اجلمعية العمومية .تبدأ الدورة اجلديدة جمللس اإلدارة يف 1
شوال وتنتهي يف اليوم األخري من شهر رمضان ومدتها ثالث سنوات.

مادة ()36
خيتـص جملـس اإلدارة باملـهـام التالية:
أ .إعداد اإلطار العام لتنفيذ النهج الذي يسري عليه املأمت.
ب .إعداد اخلطط والربامج احملققة لألهداف املرجوة من املأمت.
ت .وضع اللوائح واألنظمة القانونية الداخلية اخلاصة بالشؤون اإلدارية واملالية على ضو
النظام األساسي.
ث .تشكيل اللجان الدائمة والفرعية وتشجيع األفراد على االنضمام لعضويتها.
ج .دراسة التقارير الواردة من اللجان املشكلة واختاذ القرارات املناسبة بشأنها.
ح.

إعداد مشروع امليزانية وحسابات املأمت اخلتامية بالتنسيق مع جلنة املوارد املالية.

خ .إعداد تقرير إداري عن ما مت إجنازه يف نهاية كل عام.
د .الرجوع إىل العلما يف مجيع األمور اليت حتتاج إىل بيان أو رأي شرعي.
ذ .نشر اإلعالنات والدراسات املتعلقة بأمور املأمت.
ر .احملافظة على مبنى املأمت وممتلكاته وموارده املالية.
ز .التهيئة واإلعداد النتخابات جملس األمنا .
س .ترتيب اجتماعات اجلمعية العمومية.
ش .اإلشراف وحتمل مسئولية املراسم املتعلقة مبواليد ووفيات أهل البيت "ع".
ص .على مجيع أعضا جملس اإلدارة مراعاة اجلانب الشرعي يف مجيع نشاطاتهم وفعالياتهم
ويف طريقة أدا مهامهم مع احلفاظ على قدسية املأمت ومكانته.
مأتم السنابس – مملكة البحرين
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ض .تشكيل جلنة مستقلة لإلشراف واملراقبة على انتخابات جملس األمنا وختويلها بالقيام
بواجباتها وإعطائها الصالحيات لتنظيم وإجرا االنتخابات وفقاً للنظام األساسي للمأمت
على أن تنتهي مهمتها بانتها اإلنتخابات وظهور واعتماد نتائجها.
ط .يف حال عدم تقدم أحد للرتشح جمللس األمنا  ،حيق جمللس اإلدارة التمديد جمللس األمنا
احلالي ،بعد موافقتهم ،ملدة ثالثة أشهر وكذلك لِ َلجنة االنتخابات.
ظ .يف حال عدم تقدم العدد املطلوب لالنتخابات ،جيوز جمللس اإلدارة اختيار أعضا مُكمِّلني
جمللس األمنا بشرط أن ال يزيد عددهم عن عضوين ،وإال وجب على جملس اإلدارة التمديد
جمللس األمنا احلالي ملدة ثالثة أشهر وكذلك لِ َلجنة االنتخابات.
ع .جيوز جمللس اإلدارة وفقاً ملا نصّت عليه املادتان (-36ط و -36ظ) ،التمديد جمللس
األمنا احلالي لفرتة أقصاها ستة أشهر ،وبعدها وجب على جملس اإلدارة اختيار األعضا
املُكمِّلني أو تشكيل جملس أمنا جديد من أعضا اجلمعية العمومية.

غ .مجيع املهام األخرى اليت مل يرد ذكرها أو تفصيلها يف النظام األساسي يتم توضيحها
وتفصيلها يف اللوائح الداخلية جمللس اإلدارة ووفقا للنظام األساسي للمأمت.

مادة ()37
يُشرتط يف عضو جملس اإلدارة اآلتي:
أ .أن يكون عضواً يف اجلمعية العمومية.
ب .أن يكون ذا خربة مناسبة يف اخلدمة االجتماعية.
ت .أن ال يقل عمره عن  25سنة.
ث .أن يتمتع بتحصيل علمي وثقايف يؤهله ملوقعه.
ج .أن ال يكون عضواً إدارياً يف مأمت آخر.
ح .أن حيصل على موافقة جملس األمنا وفقاً للوائح التنظيمية الداخلية.

مادة ()38
مدة العضوية يف اجمللس ثالث سنوات ،وجيوز للعضو ترشيح نفسه لالنتخابات جمللس اإلدارة
ألكثر من فرتة.
مأتم السنابس – مملكة البحرين
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مادة ()39
خبُ جملس اإلدارة يف أول اجتماع له من بني أعضائه رئيسا للمجلس وأميناً للسر وأميناً مالياً
يَنت ِ
للمأمت على أن ينتخب خالل إجتماعاته األوىل بقية املناصب األخرى كنائب الرئيس ونائب أمني
السر ومدير املأمت ونائباً له ونائباً لألمني املالي ومتحدثًا رمسياً بإمسه ورؤسا اللجان املنبثقة من
جملس اإلدارة.

مادة ()40
رئيـس جمـلس اإلدارة:
رئيس جملس اإلدارة هو الشخص املسؤول عن قيادة جملس إدارة املأمت .وعالوة على املسئوليات
العامة ألعضا جملس اإلدارة واملنصوص عليها يف املادة ( ،)36خيتص رئيس اجمللس باملهام التالية:
أ .متثيل املأمت يف عالقته مع اجلهات األخرى داخل وخارج القرية وينوب عنه أمامها ،أو
تفويض نائبه أو من يراه من مناسباً من أعضا جملس اإلدراة للقيام بهذه املهمات عرب
تفويض كتابي أوعرب تدوينه يف حمضر اجتماع جملس اإلدارة.
ب .توقيع املراسالت املتبادلة بني املأمت واجلهات األخرى.
ت .الدعوة إىل انعقاد جملس اإلدارة العادية منها والطارئة والتأكد من إدراج كافة املوضوعات
ذات العالقة على جدول أعمال اجمللس بالتنسيق مع أمني السر.
ث .يرأس اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية اليت يدعو هلا جملس اإلدارة ويتابع
ويشرف على تنفيذ قراراتها ويعتمد حماضرها.
ج .إدارة وتوجيه جلسات جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية وفقا جلدول األعمال املتفق عليه.
ح .رئاسة جلنة املوارد املالية.
خ .يوقع مع األمني املالي على أذونات الصرف اليت مت إقرارها من قبل جملس اإلدارة.
د .حيق لرئيس اجمللس أن يوجه أعضا اجمللس ورؤسا اللجان فيما ينبغي القيام به كل يف
جمال إختصاصه وحماسبتهم يف حال إخالهلم مبسؤلياتهم.
ذ .متابعة أعمال اللجان الدائمة واملنبثقة عن اجمللس والتأكد من فعاليتها وإجنازها املهام
املوكلة إليها.
ر .التوقيع على اال تفاقيات والعقود بني املأمت واجلهات األخرى بعد املصادقة عليها من قبل
جملس اإلدارة.
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ز .يساهم يف معاجلة األمور حمل اخلالف بني أعضا جملس اإلدارة إن وجدت.
س .التواجد يف أيلب املناسبات والفعاليات اليت يقيمها املأمت أو أن يفوض نائبه أو مدير املأمت عنه
بذلك.
ش .العمل على تطوير أدا جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وتفعيل نظام ومعايري لتقويم أدا
اجمللس وأعضائه ،والسعي لتطوير قدراته وآلياته.
ص .متابعة التقارير الدورية ألدا اللجان ومتابعة مهامها الرئيسية والفرعية ويكون مسؤوالً
عن أدا اللجان أمام اجلمعية العمومية.
ض .لرئيس جملس اإلدارة احلق يف أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته نائبه على أن
يكون ذلك التفويض كتابياً يُقدم إىل جملس اإلدارة وتسلم نسخة منه إىل جملس
األمنا وأن يتم إشعار اجلمعية العمومية بذلك بالوسائل اإلعالمية املتاحة.

مادة ()41
نائب رئيس جملس اإلدارة:

خيتص نائب الرئيس باملهام التالية:
يساعد رئيس جملس اإلدارة يف مجيع مهامه املنصوص عليها يف املادة ( ،)40ويقوم مقامه يف حال
ييابه وميارس مجيع اختصاصاته بتفويض من الرئيس.

مادة ()42
أمـني السـر:

خيتص أمني السر باملهام التالية:
أ .وضع جدول أعمال جلسات اجمللس وتوجيه الدعوة لعقد جلسات اجمللس مرفقة جبدول
األعمال بعد موافقة الرئيس ووفقاً للمواعيد احملددة .وميكن توجيه الدعوة إىل أعضا
اجمللس بواسطة وسائل االتصال املتاحة على أن تبلغ الدعوة إىل األعضا قبل فرتة مناسبة.
ب .إذا استجدت أمور طارئة يف الفرتة الواقعة بني تاريخ الدعوة وموعد اجللسة تستوجب
مناقشتها عاجال ،جيوز ألمني السر أن يدرج تلك األمور يف جدول األعمال بطلب أو موافقة
من الرئيس.
ت .حترير الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية اليت يدعو هلا جملس اإلدارة وإعداد جدول
أعماهلا بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
ث .تدوين حماضر اجتماعات اجمللس واجلمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس أو نائبه
بعد التصديق عليها من قبل اجمللس وحفظها لدى أمانة السر.
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ج .اإلشراف على مسك الدفاتر والسجالت اإلدارية ،وحفظ كافة وثائق وأوراق ومستندات
املأمت وأختامه.
ح .كتابة مجيع املراسالت اخلاصة باملأمت وإرساهلا ،واستالم املكاتبات الواردة إليه مع احلفاظ
على السرية التامة.
خ .تبليغ مقررات وتوصيات وتوجيهات اجمللس واجلمعية العمومية إىل األطراف املعنية من
أعضا جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية أو يريها من األطراف األخرى دون إبطا .
د .يقوم بإعداد تقرير سنوي عن عدد االجتماعات اليت مت عقدها وإعداد مذكرة خمتصرة
تنشر للجمعية العمومية إن لزم األمر.
ذ .تقديم بطاقات التهاني والتعازي الصادرة من املأمت بالتعاون مع جلنة العالقات العامة
واإلعالم.
ر .استالم مجيع اخلطابات الواردة من اجلمعية العمومية واملتعلقة بشؤون املأمت ،وال تعتمد ما
مل تكن مكتوبةً ومسميةً باسم اجلهة أو الفرد أو اجملموعة املُرسِلة.
ز .ألمني السر احلق يف أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته نائبه على أن يكون ذلك
التفويض كتابياً يُقدم إىل جملس اإلدارة للموافقة عليه.

مادة ()43
نائب أمـني السـر:
خيتص نائب أمني السر باملهام التالية:
يساعد أمني السر يف مجيع مهامه املنصوص عليها يف املادة ( ، )42ويقوم مقامه وميارس مجيع
اختصاصاته يف حال ييابه.
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مادة ()44
األمـني املـالـي:

خيتص األمني املالي باملهام التالية:
أ .اإلعداد واإلشراف على ميزانية املأمت واحلسابات اخلتامية السنوية ومتابعة تدقيقها ورفعها
إىل جملس اإلدارة العتمادها واىل جملس األمنا وجلنة املوارد املالية لالطالع والتعليق
عليها.
ب .إعداد املوازنة العامة التقديرية للمأمت للسنة اجلديدة ورفعها إىل جملس اإلدارة إلعتمادها
وجمللس األمنا وجلنة املوارد املالية لإلطالع والتعليق عليها.
ت .إعداد التقرير املالي الشهري العام واملتعلق بإيرادات ومصروفات املأمت ومتابعة احلسابات
املصرفية للمأمت واإلشراف عليها والتحقق من األرصدة وإعداد مذكرات تسوية شهرية
منتظمة.
ث .إعداد التقارير التفصيلية النصف سنوية عن مصاريف وإيرادات اللجان العاملة باملأمت
ورفعها إىل جملس اإلدارة وللجنة املوارد املالية لإلطالع والتعليق.
ج .حفظ اإليصاالت وإذونات الصرف واألوراق ذات القيمة النقدية ومجيع املستندات ذات
الصلة بالناحية املالية.
ح .التوقيع مع رئيس اجمللس أونائبه على أوامر الصرف وسحب املبالغ بعد التأكد من صحة
وسالمة بياناتها.
خ .حتصيل مجيع اإليرادات والتربعات وإيداعها يف حسابات املأمت لدى املصرف املعتمد من
جملس اإلدارة خالل  48ساعة من استالمها حبيث ال تتخللها إجازة رمسية.

د.

وضع آليات صرف املبالغ لتيسري شؤون اللجان واإللتزام بتطبيق اللوائح الداخلية فيما خيص
الشؤون املالية.
ذ .اإلشراف على صندوق املصروفات النثرية للمأمت وإدارته عرب االحتفاظ مببلغ نقدي وفقا
للمادة ( )61ملقابلة املصروفات ذات الطبيعة امللحة ،ويتم تغذيته كل ما استدعت احلاجة
على أن ال يزيد املبلغ املتوفر يف أي حلظة عن املبلغ احملدد .تصرف املبالغ من الصندوق
وفقاً للِّوائح الداخلية وآليات الصرف املتبعة مبا ال يتعارض مع النظام األساسي.
ر .إدارة ومتابعة ومراقبة عمليات مجع التربعات داخل وخارج املأمت.
ز .املساهمة يف جلنة املوارد املالية كنائبٍ للرئيس وكعضو فعال وعليه تنفيذ القرارات املالية
الصادرة عنها بعد التصديق عليها من قبل جملس اإلدارة.
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س .ميكن لألمني املالي إعداد بيانات مالية إضافية كلما رأى ذلك ضرورياً أو عندما يُطلب منه
ذلك من جملس اإلدارة أو جملس األمنا .
ش .لألمني املالي احلق يف أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته نائبه عدا التوقيع على
الشيكات.

مادة ()45
نائب األمـني املـالي:
خيتص نائب األمني املالي باملهام التالية:
يساعد األمني املالي يف مجيع مهامه املنصوص عليها يف املادة ( ،)44ويقوم مقامه يف حال ييابه
وميارس مجيع اختصاصاته عدا التوقيع على الشيكات.

مادة ()46
مـديراملــأتـم:
خيتص مدير املأمت باملهام التالية:
أ .تصريف شؤون املأمت العامة ميدانيا ً.
ب .تنفيذ قرارات جملس اإلدارة املتعلقة مببنى املأمت ومرافقه.
ت .مراقبة املأمت من حيث النظافة وأوقات فتحه ويلقه.
ث .احملافظة على أدوات املأمت وممتلكاته بالتنسيق مع اللجان األخرى.
ج .التأكد من توفر احلاجات االستهالكية يف املأمت ،والتبليغ عن انتهائها أو احلاجة إليها
بالتنسيق مع جلنة اخلدمات.
ح .اإلشراف على العاملني بأجر يف املأمت (إن وجدوا).
خ .التنسيق مع جلنة الصيانة ملعاينة املأمت وممتلكاته ومرافقه لتحديد أنواع الصيانة الالزمة
وتلبيتها عند الضرورة.
د .اإلشراف على لوحات اإلعالنات داخل وخارج املأمت.
ذ .التنيسق امليداني بني رؤسا اللجان العاملة يف املأمت.

مادة ()47
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نـائب مــديـر املـأتـم:
خيتص نائب مدير املأمت باملهام التالية:
يساعد مدير املأمت يف مجيع مهامه املنصوص عليها يف املادة ( ،)46ويقوم مقامه يف حال ييابه
وميارس مجيع اختصاصاته.

مادة ()48
جيتمع جملس اإلدارة بصفة دورية مرة كل شهر ،وكلما دعت احلاجة إىل االجتماع،
وباخلصوص يف مومسي شهري حمرم ورمضان ،وذلك بدعوة من رئيس جملس اإلدارة أو بنا ً على
طلب أربعة أعضا من اجمللس ،وينبغي أن يتضمن جدول أعمال اإلجتماعات الشهرية على وجه
اخلصوص األمور التالية:
خ .قرا ة حماضر االجتماعات السابقة والتصديق عليها.
د .استعراض حماضر اجتماعات جملس االمنا الدورية واالستثنائية ملتابعة قراراته وأدا ه.
ذ .متابعة القرارات الصادرة سابقاً ملعرفة مدى ما حتقق منها.
ر .عرض تقارير اللجان (إن وجدت).
ز .بيان حركة املصروفات واإليرادات للمأمت.
س .استعراض الرسائل الواردة.

مادة ()49
يُشرتط لصحة ا نعقاد إجتماع جملس اإلدارة حضور أكثر من نصف األعضا على أن يكون من
بينهم الرئيس أو نائبه ،وأمني السر واألمني املالي ومدير املأمت أو نوابهم.

مادة ()50
لكل عضو من أعضا اجمللس صوت واحد ،وال حيق ألي عضو من أعضا اجمللس أن ينيب يريه ،أو
ينوب عن يريه يف التصويت ،وتصدر القرارات بأيلبية أصوات احلاضرين ،فإن تساوت األصوات
ترجح كفة اجلانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

مأتم السنابس – مملكة البحرين

24

النظام األساسي ملأمت السنابس 2016م – 1437هـ

النسخة النهائية 

مادة ()51
يُحَرَّرُ لكل اجتماعٍ من اجتماعات جملس اإلدارة حمضر يُحفظ يف ملف خاص تدون فيه وقائع
االجتماع وعدد وأمسا األعضا احلاضرين والغائبني واملعتذرين ،ومن رأس االجتماع ووقت ومكان
انعقاده ،واملوضوعات اليت مت مناقشتها والقرارات اليت اُختذت فيه ،وعدد األصوات املوافقة واملخالفة
واحملايدة يف كل قرار.

مادة ()52
ال حيق ألي عضوٍ من أعضا اجمللس التدخل يف مهام أي عضوٍ آخر أو استخدام صالحياته إال بإذنٍ
منه ،على أن يكون ذلك اإلذن كتابياً يُقدم إىل جملس اإلدارة وتسلم نسخة منه إىل جملس األمنا
أو أن يُدوّن يف حمضر إجتماع جملس اإلدارة.

مادة ()53
جيوز جمللس اإلدارة أن ينشأ جلاناً فرعية ملباشرة أية أنشطة أو أعمال يُعهد بها إليها سوا كانت
دائمة أو مؤقتة ،على أن حيدد اجمللس مدة عمل كل جلنة وصالحيتها ومسؤليتها ،وأن ال يكونُ هلا
وجودٌ اعتباري وأن تكون مجيع أنشطتها وفعاليتها بإسم اللجان الدائمة واملنضوية حتت مظلتها.
جيوز أن ينضم إىل عضوية هذه اللجان أعضا من يري جملس اإلدارة أو أفراد من ذوي املؤهالت
واالختصاصات.

مادة ()54
الجيوز ألي عضو من أعضا جملس اإلدارة أن يتعاقد أو يتفاوض باسم املأمت وإدارته مع أي جهة يف
أمور خارج نطاق اختصاصه واملنصوص عليها يف النظام األساسي إال بتفويض إداري ،على أن يكون
التفويض كتابيا وصادراً بقرارٍ من جملس اإلدارة أو عرب تدوينه يف حمضر اجتماع جملس اإلدارة،
وأن يكون التفويض مُحدداً فيه طبيعة الصالحيات املفوضة ونطاقها ومدتها.

مادة ()55
تسقط عضوية جملس اإلدارة عن العضو يف احلاالت التالية:
ح.
خ.
د.
ذ.
ر.

الوفاة.
االستقالة ،وأن تكون حتريرية ،وتُعتمد بعد قبوهلا من جملس اإلدارة ،على أن يُخطر
جملس األمنا كتابيا بذلك.
إذا تأكد تعمده خمالفة إحدى مواد النظام األساسي للمأمت.
يف حالة العجز عن القيام مبهامه ملرض أو خالفه.
إذا تغيب عن احلضور أكثر من ثالث مرات متتالية عن اجتماعات جملس اإلدارة بدون
عذرٍمقبول.
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مادة ()56
جيوز لعضو جملس اإلدارة أو جملس األمنا تعليق عضويته يف اجمللس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر
وملرة واحدة وألسباب معقولة ومقبولة يقرّها جملس اإلدارة أو جملس األمنا  ،وينبغي أن يكون
طلب التعليق مكتوباً وموضحاً فيه األسباب ويقدَّم قبل إسبوعني على األقل من تاريخ بد تعليق
العضوية.

مادة ()57
إذا شَغُر أيُ منصب من مناصبِ جملس اإلدارة خالل دورته ألحد األسباب املنصوص عليها يف املادة
( )55فعلى جملس اإلمنا دعوة عضو االحتياط احلائز على األصوات األكثر عددا يف االنتخابات،
أو من يليه يف حالة اعتذار األول ،ليحل يف املنصب الشاير خالل ( )14يوماً من تاريخ الشغر ،على أن
ال تكون املدة املتبقية للدورة اإلدارية أقل من سنة.
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القسم السابع
الشؤون املالية

مادة ()58
إيـرادات املــأتــم:

تتكون إيرادات املأمت من:
أ .االشرتاكات املتربع بها سنوياً من قبل أعضا اجلمعية العمومية.
ب .التربعات النقدية والعينية من أصحاب اخلري.
ت .اهلبات والوصايا.
ث .عائدات استثمار أموال املأمت ومشاريع تنمية املوارد املنضوية حتت مظلة جلنة املوارد املالية.
ج .أية موارد أخرى يقبلها جملس اإلدارة.

مادة ()59
تعترب أموال املأمت النقدية منها والعينية ملكاً خاصاً للمأمت ،وال جيوز ألحد تسجيلها بامسه إو ادعا
ملكيتها أو احلق الوراثي فيها أو استخدمها يف أوجه لغري شؤون املأمت إال مبُسَوِّغ شرعي.

مادة ()60
تودع أموال املأمت يف أحد البنوك يف مملكة البحرين ،وال جيوز لألمني املالي أن حيتفظ يف عهدته
بأكثر من ثالمثائة دينار ملواجهة املصروفات النثرية والعاجلة يف األيام اإلعتيادية ،على أن يزيد
املبلغ إىل حد أقصاه مخسمائة دينار يف املواسم الكربى يف أشهر حمرم وصفر ورمضان.

مادة ()61
تبدأ السنة املالية للمأمت من أول شهر يناير من كل عام ميالدي ،وتنتهي يف آخر ديسمرب من العام
نفسه.

مادة ()62
يُقتطع مبلغ ال يقل عن  %5من إيرادات املأمت كاحتياط سنوي للمأمت.

مادة ()63
على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية الطلب من األمني املالي بعمل جرد جلميع املوجودات يف
املأمت وإعداد حساباته اخلتامية للسنة املنتهية متضمنةً لإليرادات واملصروفات ،على أن تعرض
مشفوعةً باملستندات املثبتة هلا على جلنة املوارد املالية لتدقيقها أو عرضها على أطراف ذوي خربة يف
تدقيق احلسابات بعد موافقة جملسي اإلدارة واألمنا  ،وذلك لفحصها والتأكد من سالمة وصحة
ما جا فيها قبل انعقاد اجلمعية العمومية.
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الباب الرابع
أحكام اللجان الدائمة العاملة باملأمت
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القسم الثامن
أحكام عامة للِّجان الدائمة جمللس اإلدارة
 .1يرأس كل جلنة من اللجان املنصوص عليها يف هذا النظام األساسي عضوٌ من أعضا
جملس اإلدارة املنتخب وفقا لتوزيع مهام كل عضو من أعضا جملس اإلدارة.
 .2تنظم كل جلنة جلساتها وتدون وقائعها يف سجل خاص بها يرفع جمللس اإلدارة عند
الطلب ،وعلى رئيس كل جلنة أن حيتفظ بسجلٍ للمراسالت الصادرة والواردة اخلاصة
بلجنته.
 .3لرئيس اللجنة الصالحية يف تعيني أعضا جلنته وحتديد مهامهم وإعفائهم واستبداهلم مع
وجود املربرات.
 .4يقدم رئيس كل جلنة تقريراً عن أدا جلنته كل ثالثة أشهر جمللس اإلدارة وجمللس
األمنا ويكون مسئوأل مباشرا عنها أمام اجمللسني.
 .5يدير رئيس كل جلنة جلنته بروح الفريق الواحد دون تركّز العمل على البعض دون
اآلخر.
.6

لرئيس اللجنة احلق يف اختيار من يرى احلاجة يف تكرميه من األعضا يف املناسبات.

.7

خيتص رئيس اللجنة بالتوقيع على طلبات الصرف املالي اخلاص بلجنته.

.8

يُوكِل جملس اإلدارة إىل اللجان ما يراه مناسباً الختصاصاتها.

 .9تنتهي فرتة تكليف اللجان املتفرعة عن اإلدارة مع انتها الدورة اإلدارية ويُعاد تشكيلها مع
الدورة اإلدارية اجلديدة.
 .10على رؤسا اللجان الدائمة إعداد هيكل تنظيمي يشمل مجيع اللجان الفرعية املنضوية حتت
مظلة جلانهم وتنسيق عملها وتوزيع مهامها ومسؤلياتها واإلشراف عليها.
 .11على رؤسا اللجان املتبنية للفعاليات التابعة للمأمت عرض مجيع الفعاليات وفقراتها واملزمع
إقامتها يف املأمت على جملس اإلدارة .وجيوز جمللس اإلدارة إجازة أو رفض الفعاليات أو استبعاد أي
فقرة منها أو التعديل عليها ،وعلى رؤسا اللجان احلرص والتأكد على أن ال خترج الفعالية أو
املشاركات عن األهداف املرسومة هلا.
 .12على كل جلنة اإللتزام بتطبيق اللوائح الداخلية فيما خيتص بالشؤون املالية وصرف املبالغ
لتيسري شؤون اللجان العاملة باملأمت.
 .13على كل جلنة لزوم الرجوع إىل أهل العلم من العلما عند التباس األمور وأخذ األستشارة
الشرعية منهم فيما خيص نشاطات اللجنة ويريها.
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 .14على كل جلنة إعداد سجل خاص باحملتويات اليت حتت إشراف اللجنة قبل بد كل موسم
ورفعها إىل جملس اإلدارة.

 -1جلنة املوارد املالية:
هي اجلهة املسؤلة عن تنفيذ السياسة املالية واإلستثمارية املعتمدة من قبل جملس إدارة املأمت،
ويرأسها ويشكلها رئيس جملس اإلدارة وتضم يف عضويتها كل من األمني املالي كنائب لرئيس
اللجنة باإلضافة إىل عدد من أعضا اجلمعية العمومية أو ممن تتوفر فيهم الكفا ة واإلملام
بالنواحي املالية واحملاسبية واالستثمارية .وختتص اللجنة باملهام التالية:
أ .اإلشراف على السياسة املالية للمأمت ومتابعة تطبيقها وفقا ملا ينص عليه النظام األساسي
للمأمت ووفقا لقرارات وتوصيات جملس اإلدارة.
ب .مراجعة ميزانية املأمت وحساباته اخلتامية املعدة من قبل األمني املالي وتدقيقها.
ت .متابعة وضبط ترشيد اإلنفاق العام للمأمت وإبدا الرأي يف كل ما يتعلق بذلك الشأن.
ث .مراقبة مصروفات وإيرادات اللجان العاملة باملأمت.
ج .لزوم الرجوع إىل أهل العلم من العلما عند التباس األمور وأخذ األستشارة الشرعية منهم
فيما خيص األمور املالية ويريها من نشاطات اللجنة.
ح .تبين نشاطات وفعاليات اللجان اليت تهدف إىل حتقيق مردودٍ ماليٍ جيد للمأمت واإلشراف
عليها.
خ .القيام مبخاطبة األفراد واملؤسسات لتحصيل التربعات واالشرتاكات.
د .ادارة ومتابعة مشاريع تنمية املوارد املاليه التابعة للمأمت والعمل على تطويرها وتنميتها عرب
تقديم املقرتحات واآلرا ورفعها جمللس اإلدارة ملناقشتها والتصديق عليها.
ذ .تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن إجنازات اللجنة.
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 -2جلنة اخلدمات:
ختتص جلنة اخلدمات باملهام التالية:
أ.

إعداد خطة العمل املتعلقة بشؤون باخلدمات وإعداد امليزانية للمواسم الرئيسية بالتنسيق
مع جلنة املوارد املالية ورفعها إىل جملس اإلدارة.

ب .شرا وإعداد ما حيتاجه املأمت من مؤن ومستلزمات املطبخ بالتنسيق مع األمني املالي
ومدير املأمت.
ت .جيوز لرئيس اللجنة استالم النذور العينية والنقدية وإخطار األمني املالي بذلك للتصرف
فيها وفقا لشروط النذر.
ث .اإلشراف على املطبخ والعمل على إجياد سبل السالمة للعاملني فيه.
ج.

احملافظة على أدوات املطبخ وصيانتها بالتنسيق مع جلنة الصيانة.

ح.

إعداد التقرير الدوري عن أعمال اللجنة ومصروفاتها واملخزون املتوفر يف املطبخ ورفعه
إىل جملس اإلدارة.

خ.

العمل على تنظيم عملية توزيع الوجبات داخل وخارج املأمت واإلشراف عليها ومتابعتها.

د.

التنسيق مع املضائف اليت تقدم خدماتها يف املنطقة احمليطة باملأمت.

ذ.

اإلشراف واملتابعة على عملية إعارة وتأجري أدوات املطبخ ومستلزمات املأمت يري املوقوفة
على أن يتم ذلك مبسوغ شرعي وبإذن مسبق من جملس اإلدارة ووفقا للوائح جملس
اإلدارة الداخلية وإعداد سجل خاص باألدوات املعارة.

ر.

حيق لرئيس اللجنة أن يستعني مبجموعة من العاملني بأجر للمساعدة يف أدا مهام
اللجنة وذلك بعد موافقة جملس اإلدارة.

ز.

إعداد سجل خاص مبحتويات املطبخ واملستلزمات األخرى اليت حتت إشراف اللجنة قبل
بد كل موسم ورفعها إىل جملس اإلدارة.
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 -3جلنة الصيانة:

باإل ضافة لرئيس اللجنة تضم جلنة الصيانة يف عضويتها كل من مدير املأمت واألمني املالي
باإلضافة إىل عدد من أعضا اجلمعية العمومية ممن تتوفر فيهم الكفا ة واإلملام بالنواحي
اهلندسية والفنية وأمور الصيانة املختلفة .وختتص اللجنة باملهام التالية:
أ.

إعداد خطط للصيانة الدورية للمأمت وأجهزته وأثاثه ومستلزماته ومرافقه واألوقاف
التابعة له وعرضها على جملس اإلدارة للتصديق عليها .ويقصد بالصيانة الدورية هي
الصيانة اليت تتم بشكل دوري على فرتات زمنية معينة وفقا خلطة الصيانة اليت تضعها
اللجنة.

ب .الصيانة الطارئة للمأمت وأجهزته وأثاثه ومجيع مستلزماته بأنواعها ومرافقه واألوقاف
التابعة له عند حدوث تلف أو عطل مفاجئ.
ت .اإلشراف واملتابعة املباشرة على عمليات الصيانة بأنواعها.
ث .القيام بالفحص الدوري جلميع مستلزمات املأمت وأجهزته الكهربائية ومتديدات الكهربا
واملياه ويريها والتأكد من صالحيتها وسالمتها.
ج.

التأكد من مجيع شؤون األمن والسالمة يف املأمت ومرافقه.

ح.

اختاذ القرارات التنفيذية الالزمة واخلاصة بسري وإدارة أعمال الصيانة وتنفيذها بعد
موافقة جملس اإلدارة.

خ.

العمل على احملافظة على مجيع أجهزة املأمت ومستلزماته بالتعاون مع اللجان املعنية.

د.

تقديم الدعم التقين جلميع جلان املأمت عرب تشكيل جلنة فرعية من ذوي اإلختصاص يف
جمال تقنية احلاسب اآللي مهمتها صيانة وتصليح أجهزة احلاسب اآللي التابعة للمأمت
وجلانه.
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 -4جلنة العالقات العامة واإلعالم :
هي اللجنة املسؤولة عن التواصل بني املأمت وسائر أفراد اجملتمع وعليها تقع املسؤلية يف البحث عن
أنسب طرق التعامل املتبادلة بني املأمت وأفراد اجملتمع وأن تصل ألهدافها عن طريق تطبيق برامج
هادفه تفضي إىل تعاون فعال بني املأمت وأفراد اجملتمع يؤدي إىل حتقيق مجيع أهداف املأمت ،وهي
الواجهة الداعمة جلميع نشاطات املأمت إعالمياً عن طريق نشر أخبار املأمت واجملتمع و ما يهمهما
وتوفري الدعم الفين جلميع جلان املأمت العاملة ،باإلضافة لرئيس اللجنة ،تضم هذه اللجنة يف
عضويتها أهل اخلربة واإلختصاص يف جمال تقنية املعلومات والتصميم الفين والديكور ما أمكن.
وختتص اللجنة باألمور التالية:
أ.

ترويج أهداف املأمت داخلياً وخارجياً من خالل اللقا ات عرب خمتلف الوسائل املتاحة.

ب .العمل على بث روح احملبة واإلخا والتآلف بني أفراد اجملتمع عرب التواصل مع جمتمع
القرية ومشاركته يف أفراحه وأحزانه وتقديم بطاقات التهاني والتعازي الصادرة بإسم
املأمت بالتعاون مع أمني السر.
ت .العمل على تعزيز التواصل االجتماعي بني املأمت وأفراد اجملتمع ومؤسساته الدينية واملدنية
عرب القيام بالزيارات االجتماعية والتفقدية الرمسية ألعضا اجلمعية العمومية
وللمؤسسات الدينية واملدنية ،وتبين األنشطة االجتماعية عرب تنظيم الفعاليات
اإلجتماعية.
ث .العمل على نشر وتعزيز روح املشاركة ونشر ثقافة التطوع بني أفراد اجملتمع.
ج.

استقبال وتوديع الوفود املشاركة وكبار الزوار الذين يستضيفهم املأمت يف فعالياته
املختلفة ،وكذلك تنظيم برنامج تعريفي للزوار عن املأمت ومرافقه واللجان العاملة يف
املأمت إن طُلب منها ذلك.

ح.

العمل على تكريم خدام اإلمام احلسني "ع" العاملني يف جلان املأمت املختلفة بالتنسيق مع
رؤسا اللجان.

خ.

عمل دراسات تقييمية ألنشطة املأمت واللجان العاملة فيه عرب استطالع واستبيان آرا
أعضا اجلمعية العمومية وذلك بغرض التقويم والتطوير.

د.

التعاون والتنسيق مع الناطق الرمسي باسم جملس اإلدارة وإعانته يف أن يكون همزة
الوصل بني اإلدارة واجلمعية العمومية ليتوىل نقل املعلومة إىل أعضا اجلمعية العمومية
وباقي أفراد اجملتمع وخمتلف وسائل اإلعالم املتاحة.

ذ.

العمل على تشكيل فريق عمل خمتص إلدارة املوقع اإللكرتوني اخلاص باملأمت وصفحات
التواصل االجتماعي والعمل علي صيانتها وحتديثها ومحايتها باستمرار.
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ر.

نشر أنشطة وفعاليات املأمت عرب موقع املأمت اإللكرتوني والوسائل اإلعالمية األخرى
املتاحة وذلك بالتعاون مع اللجان املعنية األخرى.

ز.

إدارة خدمة الرسائل القصرية  SMSالتابعة للمأمت.

س .القيام بتصميم وطباعة مجيع املواد اإلعالمية املتعلقة باملأمت ونشاطاته بالتنسيق مع
اللجان املعنية األخرى.
ش .اإلشراف الفين على مجيع املطبوعات واليت حيتاجها املأمت للبيع أو اإلهدا أو اجلوائز
بالتنسيق مع اللجان املعنية.
ص .القيام بالتصميم والتنفيذ واإلشراف الفين على مجيع أعمال الديكور والتصميم اليت
حيتاجها املأمت يف مجيع املناسبات.
ض .اإلعداد والتنسيق واإلشراف على اخلطة اإلعالمية والدعائية للمأمت.
ط .القيام بإعداد وصياية حمتوى مجيع املواد اإلعالمية املتعلقة باملأمت ونشاطاته بالتنسيق
مع اللجان األخرى املعنية لتصميمها وطباعتها ونشرها عرب الوسائل اإلعالمية املتاحة.
ظ .التنسيق والعمل مع اللجان األخرى املعنية من أجل توثيق مجيع إعالنات وفعاليات
وأنشطة املأمت وصياية أخبارها وأرشفتها عرب مكتبة إعالمية حلفظها لتكون مرجعا
لألجيال.
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 -5جمـلس املوكـب:

وهي اللجنة اليت تُعنى بشؤون املوكب ونشاطاته ،وختتص باملهام التالية:
أ.

التنسيق مع جلان املأمت املختصة لتوفري مجيع مستلزمات تسيري موكب العزا من آالت
الكرتونية ومكربات صوتية ويريها من شؤون املوكب.

ب .التنظيم والتنسيق مع املآمت األخرى داخل املنطقة بشأن طرق سري املواكب ومواعيد
خروجها والتعاون معها يف أي شأن من شؤون املوكب.
ت .التعاون مع اللجان املختصة بالعزا سوا يف املنطقة أو خارجها.
ث .التنسيق مع جلنة العالقات العامة واإلعالم يف نشر ثقافة أهل البيت "ع" وخصوصاً يف
املناسبات الكربى عن طريق إنتاج الكتيبات وامللصقات واملطويات والنشرات الدورية
واليافطات اخلاصة باملوكب.
ج .اإلشراف على إنتاج األعمال الفنية للرواديد واملمثلني واملنشدين اإلسالميني كاألوبريتات
واملسرحيات والندوات واملسابقات املختلفة للكبار والصغار وذلك بالتنسيق مع مجيع اللجان
املختصة.
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 -6اللجنة الثقافية:
وهي اللجنة اليت تُعنى باجلانب الثقايف لنشاطات املأمت ،وختتص باملهام التالية:
أ.

إعداد برامج التوعية والتثقيف الديين والرتبية اإلسالمية ،وإقامة الندوات واملعارض
واحلمالت اإلرشادية ويريها والنافعة للمجتمع.

ب .التحضري لشعائر االحتفاالت مبواليد أهل البيت "ع" بالتعاون مع اللجان األخرى لتوفري
مجيع املستلزمات.
ت .التنسيق مع القائمني على املشاريع املختصة بتدريس العلوم الدينية ويريها من العلوم
النافعة يف املأمت واملآمت األخرى باملنطقة والتعاون معهم.
ث .تهيئة مكتبة املأمت ولوازمها مع عمل هيكل تنظيمي هلا.
ج .اإلشراف على مجيع اإلصدارات الثقافية والنشرات الكتابية والصوتية الصادرة عن
اللجنة بالتنسيق مع جلنة العالقات العامة واإلعالم واللجان األخرى.
ح .اختيار اخلطبا املناسبني للفعاليات الكربى باملأمت وباخلصوص يف مومسي عاشورا وصفر،
ووفيات األئمة األطهار "ع" ومواليدهم يف سائر األشهر املختلفة.
خ .اإلسهام برسائل ثقافية مطبوعة أو مسموعة أو مرئية يف خمتلف املنابر الفكرية والثقافية
واإلعالمية إليصال الرسالة التنويرية ألكرب قدر ممكن من القرا واملتابعني ملوقع املأمت
اإللكرتوني ويتم ذلك بالتعاون مع جلنة العالقات العامة واإلعالم.
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النسخة النهائية 

 -7اللجنة الفنية:

وهي اللجنة اليت تُعنى بشؤونن الصوتيات واملرئيات داخل وخارج املأمت ،وختتص باملهام التالية:
أ .إعداد اخلطط الفنية املستقبلية املتعلقة بشؤون املرئيات والصوتيات للمأمت وعرضها على
جملس اإلدارة ملناقشتها وإقرارها.
ب .العمل على توفري وإدارة مجيع األجهزة الصوتية واملرئية واإلعالمية املتعلقة باملأمت.
ت .إعداد وتهيئة األجهزة إلقامة خمتلف فعاليات املأمت املقامة بداخل وخارج قاعاته بالتنسيق
مع اللجان املعنية.
ث .حصر وجرد مجيع األجهزة اململوكة للمأمت املتعلقة باللجنة ورفع التقرير إىل جملس
اإلدارة.
ج .اإلشراف والعمل على التسجيل الصوتي واملرئي للفعاليات خارج وداخل املأمت بالتنسيق مع
اللجان واألطراف املعنية.
ح .شرا كافة مستلزمات ما حيتاجه املأمت من األدوات واألجهزة الصوتية واملرئية كلما لزمت
احلاجة لذلك وذلك بالتنسيق املسبق مع األمني املالي وبعد موافقة جملس اإلدارة.
خ .العمل على تطوير أجهزة املأمت مبا تتطلبه األنشطة والفعاليات فنياً إن أمكن ذلك.
د .العمل على تشكيل فريق متخصص وتدريبه فنياً ملواصلة العمل بنجاح وملواكبة التطور
الفين.
ذ .اإلشراف اإلداري والفين الكامل على عمل طاقم الصوتيات واملرئيات باملأمت لتسيري العمل
بالشكل الصحيح.

ر .الجيوز استخدام أو إعارة أجهزة املأمت الصوتية واملرئية أو أي أجهزة أخرى واليت بعهدة
اللجنة لفعاليات تابعة ألطراف أخرى خارج املأمت إال مبوافقة جملس اإلدارة ووفقاً للوائح
جملس اإلدارة الداخلية.
ز .العمل على احملافظة على أجهزة املأمت اليت بعهدة اللجنة وضمان سالمتها من التلف
واألضرار أو الضياع.
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