
 

 

 جملس اليواب يف املرحةل الاهخقاليةملرحشي قواعد السلوك 

 

الكهئم وو وممثلهيم للمرحشني ، وحكون ملزمة قواعد السلوكدوهة الالزتام مباملوافقة و املرحشني يشرتط لمطادقة عىلل

 . جملس اليواب يف املرحةل الاهخقاليةومؤيدهيم يف اهخخاب 

 الزتم  اان املرحش:

 الاسالمية.ابحاكم الرشيعة  -1

 .ة الاهخخاتيةيواللواحئ والاجراءات امليظمة للعمل  م اكفة القواهني الساريةااحرت و تيطوص الاعالن ادلس خوري  -2

 تقدول واحرتام حرية اتداء الراي وفكر الاخرين من الياخدني واملرحشني والاعالم واملراقدني والوالكء. -3

 حامية املراكز جلك احرتام.موظوي املوظوني و حرتام قواعد واراادات املوويية والخعام  م  اب -4

 احرتام القرارات الهنائية الطادرة من املوويية واجلِات القضائية.قدول و ت  -5

 تقواعد ويواتط ورشوط ادلعاية الاهخخاتية للمرحشني امليطوص علهيا يف الحئة ادلعاية الاهخخاتية. -6

حرايت املرحشني الاخرين يف خوض امحلةل  ابحرتام مددا ثداول السلعة والخيافس تني املرحشني وحقوق -7

 الاهخخاتية.

ابعامتد الشوافية والخرصحي يف اؤون املرصوفات املالية وثقدمي ثقرير املرصوفات لدلعاية الاهخخاتية خالل الورتة  -8

ا القاهوهية  .وثقدمي تيان موط  للموويية يخضمن مجموع الايرادات اليت حطلت علهيا ومطدُر

 الاهخخاتية وتقاهون احلواظ عىل الحيئة يف املواد املس خخدمة وازالهتا تعد اىهتاء ادلعاية الاهخخاتية. محلةلاب اللزتاماب -9

ابلخعاون م  املرحشني لخجية حتديد مواعيد الاجامتعات والاوشعة الاخرى يف هوس الوقت واملاكن والامذياع  -11

 عن عرقةل اوشعة املرحشني الاخرين.

 وامن واس خقرار الحالد.ابحلواظ عىل الوحدة الوظيية  -11

 وامذي  عن :

 اس خعامل الاكراٍ او الهتديد ملي  انخة من الادالء تطوثَ او الخاثري عىل الياخدني. -1

 معني. مليعَ عن الخطويت او الخطويت لشخصفائدة  اععاء او عرض عىل اي خشص -2

يف مويوع الاهخخاابت او عن سلوك احد املرحشني او عن اخالقِم  خدار اكذتة او غري ذكل ورش او اذاعة ا -3

 تقطد الخاثري عىل هديجة الاهخخاابت.

ية اثياء اتديخَ لوظيوذَ او احد القامئني عىل العملية الاهخخات  يس او احد اعضاء املوويية ولو ابالاارة رئ  اُاهة -4

 .او يسخهبا



 

 

 .ويية خاتعة للموو يف املاكثة ال مح  السالح ظاُرا او خمحا يف مراكز الاقرتاع ا -5

 ثلقي اي اعاانت مالية من هجة اجٌحية تطوة مدارشة او غري مدارشة. -6

اس خعامل عحارات جشلك حتريضا عىل اجلرامئ او اخالال ابالمن العام او ثثري الكراُية او المتيزي او ثعرب عن  -7

 املرحشني او الياخدني. العطحية اجلِوية او القدلية او جيسء لالداب العامة او متس اعراض

 الاهخخاتية. د  املوويية لالهخخاابت عىل امحلةلجتاوز سقف الرصف احملدد من ق  -8

 القيام ابي مع  من ااهَ عرقةل امحلةل الاهخخاتية. -9

 القيام ابدلعاية الاهخخاتية عرب وسائ  الاعالم اخلارجية . -11

   وعرشين ساعة.اع او قدهل ابرتيوم الاقرت يف  ط من قدي  ادلعاية الاهخخاتيةالقيام ابي وشا -11

 اس خعامل املساجد او املقار العامة او املؤسسات الرتتوية والخعلميية لدلعاية الاهخخاتية.  -12

 الادالء تخياانت اكذتة هبدف الووز ابالهخخاابت. -13

 القيام ابي مع  من ااهَ عرقةل امحلةل الاهخخاتية ملرحش اخر. -14

 .انخديَهتديد او اكراٍ او ختويف اي مرحش او  -15

اس خخدام السلعة او اليووذ او اس خخدام املوارد العامة او الخاثري ثشلك غري قاهوين عىل املرحشني والياخدني   -16

 موظوي الاهخخاابت او حماوةل القيام تذكل.و 

 اس خخدام مكربات الطوت خارج القاعات او عىل وسائ  اليق . -17

 ادلعاية الاهخخاتية.غلق الشوارع الرئيس ية واقامة املِرجاانت واخلعة الج   -18

 جشغي  الاظوال يف ثوزي  مواد ادلعاية الاهخخاتية. -19

 اس خعامل اعار ادلوةل الرمسي والًش يد الوظين يف ادلعاية الاهخخاتية. -21

 الخعرض مللطقات واملواد ادلعائية الي مرحش اخر. -21

 لخاثري عىل الياخدني.ثقدمي الِدااي العيًية او اليقدية او غري ذكل من املياف  لغرض رشاء الاضوات او ا -22

 قد اظلعت عىل تب ين ........................................................................ة\ املرحشأ اِد أ ان 

لية القاهوهية يف حال االإخالل تب حد الحيود ووأ حتم  اكفة املسؤ  ، لزتم مبا جاء فهياقواعد السلوك وا

 املذكورة أ عالٍ .

الكئَ او ممثهل او دامعيَ قد اخرتق قواعد السلوك، و ) يف حال اكدشوت املوويية ان مرحشا او 

 جيوز للموويية اختاذ الاجراءات القاهوهية حبقَ(.

 الخوقي  : .............................                                   الخارخي : .............................


