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األوراق الوطلوبة لتقدين طلب فتح هكتب جديد لدى الجوعية
ّٔٛرج طٍة فرخ ِىرة جذ٠ذ

الوادة  :6يشترط لترخيص الوكتب ها يلي:

طٍة االٔرغاب

أ -اْ ٠ى ْٛطاٌة اٌرشخ١ض اسدٔ ٟاٌجٕغ١ح.

طٛس اٌ٠ٛٙح اٌشخظ١ح ٌٍّاٌه ٚاٌششواء ٚاٌّفٛضٓ١

ب -اْ ال ٠مــً سأط اٌّـاي اٌّغجً ٌطاٌة اٌرشخ١ض ػٓ خّغح آالف دٕ٠اس أسدٔ.ٟ
ج -اْ ال ٠مــً سأط اٌّـاي ٌىً ِىرة ٠ى ْٛف ٗ١اٌّاٌه أ ٚاٌشش٠ه غ١ش اسدٔ ٟػٓ ِائرٓ١
ٚخّغ ٓ١أٌف دٕ٠اس أسدٔ.ٟ
د -أْ ٠ىٌٍّ ْٛىرة هدير هتفرغ ذرٛافش ف ٗ١اٌششٚط اٌراٌ١ح:
 -1أْ ٠ى ْٛأسدٔ ٟاٌجٕغ١ح.
 -2أْ ٠ىِ ْٛاٌىا ً ٌٍّىرة أ ٚأدذ اٌششواء ف ٗ١أ ٚادذ اٌّفٛض ٓ١تاٌرٛل١غ ف ٟاٌغجً
اٌرجاس ٞف ٟاألِٛس اإلداس٠ح ٚاٌّاٌ١ح.
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أْ ٠ى ْٛداطالً ػٍ ٝشٙادج اٌذساعح اٌثأ٠ٛح اٌؼاِح

ٌ ٚذ ٗ٠خثشج ال ذمً ػٓ خّظ عٕٛاخ فِ ٟجاي اٌغ١ادح ٚاٌغفش
 -4أْ ٠ى ْٛلذ اٌرذك تاٌذٚساخ اٌغ١اد١ح اٌٛاجة اٌذظٛي ػٍٙ١ا تّٛجة ذؼٍّ١اخ
٠ظذس٘ا اٌٛص٠ش تٕا ًء ػٍ ٝذٕغ١ة اٌجّؼ١ح ٌٙزٖ اٌغا٠ح.
 -5أْ ٠رمٓ ٌغح أجٕث١ح تّغر ٜٛج١ذ.
ٖ -أْ ٠مذَ اٌىفاٌح إٌّظٛص ػٍٙ١ا ف ٟاٌّادج (٘ ِٓ )7زا إٌظاَ.
 -ٚاْ ٠ى ْٛطاٌة اٌرشخ١ض ٚاٌشش٠ه ف ٟاٌششوح دغٕ ٟاٌغ١شج ٚاٌغٍٛن ٚغ١ش
ِذى ٓ١ِٛتجٕا٠ح ا ٚتجٕذح ِخٍح تاألخالق ٚا٢داب اٌؼاِح ٚاٌششف أ ٚتاإلفالط
االدر١اٌ.ٟ

عجً ذجاس ٞجذ٠ذ

طٛسج اٌ٠ٛٙح ٌّذ٠ش اٌّىرة
عجً ذجاس ٞجذ٠ذ (ِىشس)
شٙادج اٌثأ٠ٛح اٌؼاِح ِظذلح ِٓ ٚصاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٌٍّ ُ١ذ٠ش
اٌّىرة
شٙاداخ اٌخثشج ف ٟاٌغ١ادح ٌٍّذ٠ش اٌّرفشؽ ٌٍّىرة (٠جة أْ ذىْٛ
ِظادق ػٍٙ١ا ِٓ لثً اٌجّؼ١ح ٚدغة عجالذٙا)
شٙاداخ اٌذٚساخ اٌغ١اد١ح ٌٍّذ٠ش اٌّرفشؽ ٌٍّىرة
ذض٠ٚذٔا تّا ٠ثثد إذماْ ٌغح أجٕث١ح ٚادذج ػٍ ٝاأللً

ػذَ ِذى١ِٛح أطً ٚجذ٠ذج ٌٍششواء ٚاٌّفٛضِٚ ٓ١ذ٠ش اٌّىرة

صـ -اْ ٠شفك تاٌطٍة اعُ ِذ٠ش اٌّىرة.
ح -أْ ال ٠ى ْٛطاٌة اٌرشخ١ض أ ٚأدذ اٌششواء لذ أٌغ١د سخظرٗ تّٛجة أدىاَ اٌمأْٛ
أ ٚاألٔظّح اٌظادسج تّمرضاٖ.

ف ٟداي واْ اٌّىرة داطً ػٍ ٝسخظح لذّ٠ح ٚذُ إٌغاؤ٘ا فؼٍٗ١
ذض٠ٚذٔا تىراب ِٓ اٌٛصاسج تغثة اإلٌغاء

ط -أْ ٠شفك طاٌة اٌرشخ١ض تطٍثٗ دساعح جذٌّ ٜٚششٚع اٌّىرة.

ذمذ ُ٠جذٌّ ٜٚششٚع اٌّىرة

الوادة  -8يشترط في هقر الوكتب والفرع توافر ها يلي:
أ -عٕذ ٍِى١ح ا ٚػمذ إ٠جاس عاس ٞاٌّفؼٛي.

عٕذ ٍِى١ح أٔ ٚغخح ِظذلح أطً ِٓ ػمذ اإل٠جاس (ِظذلح ِٓ
األِأح أ ٚاٌثٍذ٠ح) ٠ٚى ْٛف ٗ١اعُ اٌّغرأجش ٘ ٛاعُ اٌّىرة

ب .اْ ال ذمً ِغادرٗ ػٓ (ِ )40رشاً ِشتؼا ً ٚذرٛافش فِ ٗ١رطٍثاخ اٌٛلا٠ح ٚاٌظذح
ٚاٌغالِح اٌؼاِح ٚذغرثٕ ٝاٌّىاذة اٌّشخظح لثً عش٠اْ أدىاَ ٘زا إٌظاَ ٚ ،اٌر ٟذٕشأ
ف ٟاٌفٕادق اِ ٚشاوض اٌرغٛق اٌرجاس٠ح ِٓ ٘زٖ اٌششٚط ٚاٌّرطٍثاخ
ج -أْ ٠ؼٍٓ ػٓ اعُ اٌّىرة ا ٚاٌفشع تالفرح تاٌٍغر ٓ١اٌؼشت١ح ٚاالٔجٍ١ض٠ح ػٍِ ٝذخٍٗ
ِٚذخً اٌّثٕ ٝاٌز٠ ٞمغ ف.ٗ١

اعُ ذجاس ٞجذ٠ذ أ ٚشٙادج ذغج ً١ششوح

الوادة :12
 -ٚاعرخذاَ ِا ال ٠مً ػٓ ثالثح أشخاص ِٓ األسدٔ ٓ١١تّٓ ف ُٙ١اٌّذ٠ش ػٍ ٝأْ ٠ىْٛ
اثٕاْ ِٕ ُٙػٍ ٝاأللً ِٓ ت ٓ١اٌؼاٍِ ٓ١فِ ٟجاي اٌّث١ؼاخ ٚاٌرغ٠ٛك ٚاجراصا دٚساخ
ذذس٠ث١ح فِ ٟجاي اخرظاطّٙا ٠ٚج١ذاْ ٌغح أجٕث١ح ٚادذج ػٍ ٝاأللً.
ص -أْ ٠ى ْٛاٌّٛظف أ ٚاٌّغرخذَ دغٓ اٌغ١شج ٚاٌغٍٛن ٚغ١ش ِذى َٛػٍ ٗ١تجٕا٠ح اٚ
تجٕذح ِخٍح تاٌششف.
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