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 :مقدمة  •

ت بالصالخُاث ًخعلم ما طبؽ ئلى الالئدت هزه تهذف ت والاجصاالث واملالُت إلاداٍس اث بين إلاداٍس  جلسُم جم خُث ، الجمعُت في الخىظُمُت وافت املسخٍى

اث مً العذًذ ئلى الصالخُاث  العمل وجأهُذ ،  بالجمعُت ومإسسُت مىهجُت أسس على اللشاساث اجخار طمان في بمجملها والتي حسهم املسخٍى

ت خسب الخىالي على الصالخُاث هزه سجبذ اللشاس وللذ ملخخز املمىىخت السلؼت مماسست في الفشدًت وػأة ألاخؼاء مً الخخفُف وبالخالي، الجماعي  أولٍى

 :املبِىت ، الصالخُاث مً ول مصؼلح عً مبسؽ ششح ًلي وفُما ، وفاعلُتها صالخُت ول

 ًلىم الزي املىظف ػلب على بىاء ورلً ألامش ئن لضم والبدىر املؼلىبت وألاوساق واملسدىذاث الىزائم باعذاد الصالخُت هزه صاخب ًلىم :يعد

 بالخىصُت

لىم إلاداسة، خاحت بىاء على املؼشوح املىطىع في سأًه وئبذاء جىصِخه بشفع الصالخُت هزه صاخب ًلىم :يوصي  ألاعلى املىظف ئلى الخىصُت هزه بشفع ٍو

 .سجبت مىه

 بعذ ورلً الالصمت واملسدىذاث ألاوساق وحمُع واملشفم بالخىصُاث ئلُه املشفىع الؼلب على عذمها أو باملىافلت الصالخُت هزه صاخب ًلىم :يوافق

 .ألامش ئن الضم علُه والخذكُم مشاحعت

 .الالصمت إلاحشاءاث وافت اسدُفاء مً الخأهذ بعذ للمىطىع املؼشوح، باليسبت اللشاس اجخار عملُت في املشائب أعلى هى الصالخُت هزه صاخب :يعتمد

 .بالجمعُت الخاصت وإلاحشاءاث السُاساث في الئدت مىحىد هى ما خسب اللشاس بدىفُز املعني الشخص هى الصالخُت هزه صاخب :ينفذ

، )جىكُع مسمى الصالخُاث بعع في ًىحذ ىىن (  زاوي جىكُع أٌو  ئلى جدخاج املبالغ فبعع الشُياث، على خالت الخىكُع في الصالخُاث مً الىىع هزا ٍو

 املالُت.  وجىزُم الشإون لظبؽ الىاخذ الشًُ على جىكُع مً أهثر
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 عامة أحكام:  أولا 

ان( ۱) مادة  عليها والخعذًل بالالئدت العمل سٍش

خ مً الالئدت بهزه العمل ًبذأ .1  الاداسة مجلس مً اعخمادها جاٍس

 مخممت الالئدت لهزه جفسيرا الجمعُت في جصذس التي واللشاساث والخعلُماث ألاهظمت حعخبر .2
ً
 .لها حضءا

خم مىخظم بشيل الصالخُاث الئدت مشاحعت جخم .3  أصذستها.  التي الجهت مً بلشاس ظشوف الجمعُت لخغير وفلا وجدذًثها جىلُدها ٍو

 . الاداسة بمىافلت مجلس ئال الالئدت هزه في بىىد أو مىاد أي ئطافت أو خزف أو ئبؼاٌ أو حعذًل ًجىص  ال .4

 الصالخُاث مماسست مسإولُت( ۲) مادة

ٌ  ئن .1   لخىظُم فعالت أداة مجمىعها في حشيل املشفلت الصالخُاث حذاو
ً
جب وجذسحها، للسلؼاث سير العمل وجظع خذودا  في املسإولين وافت على ٍو

اتهم مخخلف على بهزه الصالخُاث الالتزام الجمعُت  .الىظُفُت مسخٍى

  املعُىين ألاشخاص مً كبل ئال مماسستها ًجىص  وال بالىظائف ومباشش مؼلم بشيل املشفلت الصالخُاث جشجبؽ .2
ً
 ًخم مً أو الىظائف هزه في سسمُا

 .جفىٍظه

 .له املمىىخت الصالخُاث اسخخذام في املسإولُت وامل ألاصلي الصالخُت صاخب ًخدمل .3

خ وظُفخه وللب لصاخبه اليامل باالسم الخىكُع وحىب  اكتران ئلى باإلطافت بالخأشير، ولِس اليامل بالخىكُع الصالخُت مماسست ئزباث ًخم .4  وجاٍس

 الخىكُع. 
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 واملسإولُاث الصالخُاث بين العالكت( ۳) مادة

ل جخؼلب مسإولُت ئن ول  املسإولُت املسإوٌ هزا جدمُل حعني وول صالخُت ، بها اللُام مً لخمىُىه للمسإوٌ املىاسبت الصالخُت جخٍى

ٌ  فان املبذأ هزا واهؼالكا مً الصحُذ الىحه على الصالخُت هزه ملماسست لت جىضح الصالخُاث حذاو  هزه مباششة غير أو مباششة بؼٍش

 املسإولُاث

 الصالخُاث ملماسست العامت الحذود( 4) مادة

 .شخصُت ملىفعت أو الشسمي عمله أو اخخصاصه خاسج هؼاق الالئدت هزه بملخض ى له املخىلت الصالخُاث اسخخذام الصالخُت لصاخب ًدم ال  .1

 الصالخُت، هزه صاخب بها ًخمخع التي الصالخُت خذ هزه ألاحضاء مجمىع ًخجاوص  بدُث أهثر أو حضأًً ئلى الاجفاق بىىد مً بىذ أي فصل ًجىص  ال  .2

ٌ  ألاخىاٌ هزه مثل وفي  ألاعلى  الصالخُت راث الجهت مىافلت على ًجب الحصى

 والظىابؽ وإلاحشاءاث واللىاعذ الششوغ اسدُفاء الخأهذ مً املمىىخت الصالخُاث بمىحب اللشاساث اجخار عىذ الصالخُت صاخب على ًجب .3

 .الذاخلُت والخعلُماث واللىائذ والسُاساث هظام الجمعُت عليها ًىص التي ألاخشي 
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ع( 5) مادة  الصالخُاث جفٍى

ع الصالخُت ألصحاب ًجىص   :الخالُت اللىاعذ خسب صالخُاتهم بعع جفٍى

ع ًىىن  أن ًجىص  .1  الخالي.  الىظُفي للمسخىي  وكتي أو حضئي بشيل الخفٍى

ع ًىىن  ان ًجب .2  .ألاعلى السلؼت علُه جىافم مىخىب بشيل الخفٍى

ع كام مً عاجم على املفىطت الصالخُاث عً املسإولُت جبلى .3  له.  املفىض على املسإولُت جلع هما هزه الصالخُاث بخفٍى

ع العالكت راث الجهاث حمُع ئخؼاس ًخم أن ًجب .4  .بالخفٍى

 .رلً ًشي  خُىما املفىطت ول الصالخُاث أو بعع سحب صالخُاجه فىض الزي ألاصلي الصالخُت لصاخب ًدم .5

 ألاصلي.  الصالخُت صاخب ئلى حعىد املفىطت الصالخُت فان ألي سبب، املفىض الشخص وحىد عذم أو والغُاب املشض وخاالث الؼاسئت الحاالث في .6
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 : الصالحياتثانياا : جدول 

 : الصالحيات المالية  .1

 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 مجلس إلاداسة الاداسةسئِس مجلس  املذًش العام اإلداسة المالُت مذكم الدساباث الخاسحي اعخماد 1

 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام اإلداسة المالُت فاٌ الدساب المصشفيـع      / ئكــارج الخىكُــاٌ همــشفي وئسســاب مصــخذ خســف 2

ت الخىكُع على مسُشاث الشواجب 3  المذًش العام املداسب مذًش املىاسد البشٍش

 املذًش العام الاداسة املالُت مذًشو الاداساث ئصذاس الؼلب املالي   4

( املداسب ئصذاس الشُياث 5  سئِس مجلس الاداسة )جىكُع زاوي( املسإوٌ املالي) جىكُع أٌو

ل  6  سئِس مجلس الاداسة املسإوٌ املالي الاداسة املالُت بين خساباث الجمعُت األمىاٌ جدٍى

 املداسب المذًش العام مذًش اإلداسة المالُت املداسب شح  الذلُلــاباث وشــالدس لــي دلُــاب فــاء خســخذ  /ئلغــف 7

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة املالُت  الاداسة املالُت الحساباث الخخامُت وامليزاهُت العمىمُت للجمعُت  8

اث املالُت لسىىاث سابلت للجمعُت   9  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة املالُت  الاداسة املالُت الدسٍى

 مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة املالُت  الاداسة املالُت جدذًذ املصاسف التي ًخعامل معها الجمعُت  10

 املذًش العام مذًش الاداسة املالُت  الاداسة املالُت الصشف لبرهامج معخمذ طمً خؼت الجمعُت  11

 مذًش الاداسة املالُت  الاداسة املالُت إلاًذاع في البىىن ومخابعت خساباث الجمعُت  12

ت خدلاكاث مىظفي الجمعُت صشف سواجب واس 13  املذًش العام مذًش الاداسة املالُت املداسب مذًش املىاسد البشٍش

ت التركُاث املالُت للمىظفين  14  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة املالُت  مذًش املىاسد البشٍش

 مجلس الاداسة سئِس الجمعُت املذًش العام ألاوكاف واملمخلياث جأحير ألاوكاف 15
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 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 مجلس الاداسة سئِس الجمعُت املذًش العام ألاوكاف واملمخلياث ششاء ألاوكاف وألاساض ي والعلاس السدثماسها 16

 مجلس الاداسة سئِس الجمعُت املذًش العام ألاوكاف واملمخلياث اسدئجاس املباوي والعلاساث   17

ت مذًشو الاداساث ششاء ألازار والخجهيزاث   18  املذًش العام مذًش الاداسة املالُت مذًش املىاسد البشٍش

ت ششاء وبُع السُاساث   19  سئِس مجلس الاداسة  املذًش العام الاداسة املالُتمذًش  مذًش املىاسد البشٍش

 سئِس مجلس الاداسة  املذًش العام ألاوكاف واملمخلياث مذًشو الاداساث جشمُم املباوي وجأهُلها   20

 املذًش العام مذًش الاداسة املالُت ألاوكاف واملمخلياث مذًشو الاداساث بُع ألازار والشحُع   21

 مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة املالُت ألاوكاف واملمخلياث بُع ألاصٌى   22

 املذًش العام إلاداسة املالُت إلاداسة املعىُت فأكل سًاٌ  111.111االجفاكُاث مً العلىد و جىكُع  23

اٌ 511.111وأكل مً سًاٌ    111.111جىكُع العلىد والاجفاكُاث بأهثر مً جىكُع  24  سئِس املجلس املذًش العام إلاداسة املالُت املعىُتإلاداسة  ٍس

اٌ فأهثر   511.111جىكُع العلىد والاجفاكُاث مً  25  مجلس إلاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام/املسإوٌ املالي إلاداسة املعىُت ٍس

ع مً  26 اٌ فأكل  211اعخماد املشاَس  مذًش عام الجمعُت  الاداسة املالُت الاداساث املعىُت  ألف ٍس

ع بأهثر مً  27 اٌ    211اعخماد املشاَس  سئِس مجلس الاداسة مذًش عام الجمعُت  الاداسة املالُت الاداساث املعىُت  ألف ٍس

اٌ 5111ػلب مىاد أو خذماث جخظع للششاء الىثشي بأكل أو ًساوي    28  املذًش العام إلاداسة املالُت إلاداسة املعىُت ٍس
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   : الصالحيات الدارية .2

 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

ت مذًش إلاداسة إلاعالن عً الىظائف الجذًذة والشاغشة في الجمعُت 1  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت مذًش إلاداسة ئعذاد عشض العمل وفم اللىائذ 2  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت الىظائف الخىفُزًتجىكُع علىد العمل  3 ت املىاسد البشٍش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت جىكُع علىد العمل الىظائف اللُادًت 4 ت املىاسد البشٍش  سئِس الجمعُت املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت جثبُذ املىظف بعذ احخُاص فترة الاخخباس 5 ت املىاسد البشٍش  العاماملذًش  مذًش املىاسد البشٍش

ت مذًش الاداسة املعىُت للمىظفين الخعًُُ واالسخغىاء عً الخذماث  6  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت ملذًشي الاداساث الخعًُُ واالسخغىاء عً الخذماث  7  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

تمذًش  للمذًش العام  الخعًُُ واالسخغىاء عً الخذماث  8  مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املىاسد البشٍش

ت الشئُس المباشش المىظف المعىي للمىظفين اعخماد اإلحاصاث  9  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت مذًش اإلداسة المعىي ملذًشي الاداساثاعخماد اإلحاصاث  10  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت مذًش مىخب املذًش العام للمذًش العام اعخماد اإلحاصاث 11  سئِس مجلس الاداسة املىاسد البشٍش

ت مذًشو اإلداساث والخعذًل عليها  جدذًذ أوكاث الذوام  12  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت للحظىس والاهصشاف  13 ت الحشهت الشهٍش ت املىاسد البشٍش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت العؼل الشسمُت اعخماد 14 ت املىاسد البشٍش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت حعلُم الذوام في الحاالث الؼاسئت  15  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت التركُاث والعالواث للمىظفين 16  املذًش العام اللجىت الخىفُزًت مذًش املىاسد البشٍش
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 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

ت التركُاث والعالواث ملذًشي الاداساث 17  مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة المذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت التركُاث والعالواث للمذًش العام 18  مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة مذًش املىاسد البشٍش

ت اإلداسة المعىُتمذًش  الشئُس المباشش الاهخذاب للمىظفين  19  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ش الاداساث  20 ت الاهخذاب ملذًٍش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت الاهخذاب للمذًش العام  21  سئِس مجلس الاداسة مذًش املىاسد البشٍش

 املذًش العام مذًش اإلداسة المعىُت الشئُس المباشش للمىظفينجلىًم األداء وجىكُع الجضاءاث  22

ت ملذًشي الاداساثجلىًم األداء وجىكُع الجضاءاث  23  سئِس الجمعُت املذًش العام املىاسد البشٍش

 مجلس الاداسة سئِس الجمعُت للمذًش العام جلىًم األداء وجىكُع الجضاءاث  24

ت إلاداسة املعىُت الخيلُف بالعمل إلاطافي  25  املذًش العام املىاسد البشٍش

ت املىافلت على جأمين سُاسة للمىظفين الزًً جلخض ي ػبُعت عملهم رلً 26 ت املىاسد البشٍش  سئِس الجمعُت املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

 املذًش العام  الشئِس املباشش املىظف املىافلت على إلاحاصاث الاعخُادًت 27

ت 28 ت الشئِس املباشش املىظف املىافلت على إلاحاصاث الاطؼشاٍس  مذًش املىاسد البشٍش

ت الشئِس املباشش اعخماد ئحاصة الحج للمىظف 29  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

30  
ً
ا ت جدذًذ عذد املىظفين الزًً ًمىدىن ئحاصة الحج سىٍى ت املىاسد البشٍش  املذًش العام  مذًش املىاسد البشٍش

ت اعخماد ئحاصة املشافلت 31 تمذًش  املىاسد البشٍش  املذًش العام  املىاسد البشٍش

ت الشئِس املباشش اعخماد ئحاصة جأدًت الاخخباس 32  مذًش املىاسد البشٍش

33 
اعخماد العىدة املخأخشة مً إلاحاصة )لم ًباشش عمله بعذ اهلظاء مذة ئحاصجه 

ت(  السىٍى
ت الشئِس املباشش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش
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 ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

ت الشئِس املباشش اعخماد العىدة املبىشة مً إلاحاصة وئطافت ألاًام املخبلُت ئلى سصُذ ئحاصاث املىظف 34  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت للمىظف واسخذعاؤه للعمل 35 ت الشئِس املباشش كؼع إلاحاصة السىٍى  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت املخعللت بالعمل )أمين صىذوق، أمين مسخىدع، بذٌ اجصاٌ .....(صشف البذالث  36 ت املىاسد البشٍش  املذًش العام الاداسة املالُت مذًش املىاسد البشٍش

ت 37 ت ششاء جزاهش السفش للمىظفين في إلاحاصة السىٍى ت املىاسد البشٍش  املذًش العام الاداسة املالُت مذًش املىاسد البشٍش

ت الحىىمُت للمعامالث الشسمُتصشف الشسىم  38 ت املىاسد البشٍش  املذًش العام الاداسة املالُت مذًش املىاسد البشٍش

مهم 39 ت مذًشو الاداساث اخخُاس املىظفين الزًً سِخم جىٍش ت املىاسد البشٍش  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ب والخعاكذ معها   40 ب  اخخُاس معاهذ الخذٍس تمذًش  كسم الخذٍس  املذًش العام املىاسد البشٍش

بُت خاسج الخؼت 41 ت الشئِس املباشش جششُذ املىظفين للذوساث الخذٍس ت املىاسد البشٍش  املذًش العام  مذًش املىاسد البشٍش

ب الذاخلُت واملدلُت  42 ب  مذًشو الاداساث إلاًفاد ئلى بشامج الخذٍس ت كسم الخذٍس  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

ت  43 ت حشىُل اللجان الخأدًبُت إلاداٍس  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

 سئِس الجمعُت املذًش العام مذًشو الاداساث حشىُل اللجان الخأدًبُت املالُت والخعلُمُت  44

 املذًش العام  مذًش الاداسة اللسم املعني املخاػباث الشسمُت الذاخلُت  45

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًشو الاداساث املخاػباث الشسمُت الخاسحُت   46

ت الخذماث املساهذة مذًشو الاداساث صشف املصاخف واملسخىدعاث  47  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

 املذًش العام الاداسة املالُت الخذماث املساهذة ألاوكاف واملمخلياث  صُاهت املمخلياث 48

ت الخذماث املساهذة اسخالم المىاد والخذماث المىسدة 49  املذًش العام الاداسة املالُت مذًش املىاسد البشٍش

ت الخذماث املساهذة مذًشو الاداساث الىلل وملحلاث  50  املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش
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 الحيات العالقات العامة والعالم :ص .3

 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم الششاواث الاشتران في املعاسض وامللخلُاث الخاسحُت  1

 املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم الاعالم وشش أو ئراعت أي مادة عً الجمعُت أو بشامجها في وسائل إلاعالم  2

3 
وشش أو ئراعت أي مادة عً الجمعُت أو بشامجها في املىكع أو صفداث الجمعُت أو كىىاث 

 إلاعالم الجذًذ 
 املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم الاعالم

 املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم الاعالم جصامُم الجمعُت  4

م املىظفين 5 تمذًش  ئكامت خفالث جىٍش  املذًش العام مذًش العالكاث العامت والاعالم العالكاث العامت املىاسد البشٍش

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم الششاواث جىكُع  الششاواث  6

اساث الشسمُت للجمعُت 7  املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم العالكاث العامت الٍض

ت للجمعُت  8 اساث الشخصُاث الاعخباٍس  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام  مذًش العالكاث العامت والاعالم العالكاث العامت ٍص
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 :الصالحيات التعليمية   .4

 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 املذًش العام  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  الاششاف  جششُذ الؼالب للمشاسهت في املسابلاث املدلُت والذولُت  1

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  أصذاس هخائج وشهاداث الخاجمين والخاجماث  2

3 
اث مً املسخىي ألاٌو للمسخىي  ئصذاس هخائج وشهاداث الحافظين والحافظاث بىظام املسخٍى

 الشابع 
 مذًش الاداسة الخعلُمُت ئداسة الحلم والذوس  مخابعت ألاداء الاششاف 

4 
اث مً املسخىي الخامس  ئخشاج هخائج وشهاداث الحافظين والحافظاث بىظام املسخٍى

 للمسخىي الخاسع 
 املذًش العام  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  ألاداءمخابعت 

م الخعلُمي السىىي  5  املذًش العام  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  الاششاف  وطع الخلٍى

 الاداسة الخعلُمُتمذًش  ئداسة الحلم والذوس  مىخب الاششاف الاششاف  ئغالق  -افخخاح خللت طمً الخؼت املعخمذة  6

 مىخب الاششاف الاششاف  هلل  خللت أو ئًلاف مإكذ  7

ل خللاث ئلى مجمع  8  املذًش العام  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  الاششاف  جدٍى

 املذًش العام  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  البرامج اعخماد املىاهج والخذماث املجخمعُت  9

 املذًش العام مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس واملعاهذ افخخاح معهذ + مذسست وسائُت + مجمع + مذسست جمهُذًت  10

ت  مذًش الاداسة الخعلُمُت  ئداسة الحلم والذوس  إلاششاف جلُُم املعلمين واملششفين   11  مذًش املىاسد البشٍش
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 :الصالحيات التنظيمية والقانونية   .5

 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام الجىدة والخميز املإسس ي ئعذاد وحعذًل استراجُجُاث الجمعُت  1

ت للجمعُت  2 ت السىٍى  ئعذاد الخؼت الخىفُزًت واملىاصهت الخلذًٍش
والخميز مذًشو الاداساث/ الجىدة 

 املإسس ي
 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام

3 
ت للجمعُت بما ال ًترجب علُه مبالغ  ت السىٍى الخعذًل في الخؼت الخىفُزًت واملىاصهت الخلذًٍش

 مالُت أو بما ًترجب علُه مبالغ مالُت مغؼاة  
 املذًش العام الجىدة والخميز املإسس ي مذًشو الاداساث

4 
ت للجمعُت بما ًترجب علُه مبالغ  ت السىٍى الخعذًل في الخؼت الخىفُزًت واملىاصهت الخلذًٍش

 مالُت غير مغؼاة 
 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام الجىدة والخميز املإسس ي مذًشو الاداساث

 املذًش العام اإلداسة المالُتمذًش  املداسب %  15املىاكلت مً بىذ معخمذ في خؼت الجمعُت فُه وفش ئلى بىذ آخش بسلف   5

 سئِس مجلس الاداسة المذًش العام مذًش اإلداسة المالُت اإلداسة المالُت %  15املىاكلت مً بىذ معخمذ في خؼت الجمعُت فُه وفش ئلى بىذ آخش ألهثر مً  6

 الخعذًل على الهُاول الخىظُمُت للجمعُت   7
مذًشو الاداساث/ الجىدة والخميز 

 املإسس ي
 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام

 املذًش العام الجىدة والخميز املإسس ي مذًشو الاداساث الخعذًل على الخىصُف الىظُفي لىظُفت معخمذة   8

 الخعذًل على الئدت الصالخُاث  9
مذًشو الاداساث/ الجىدة والخميز 

 املإسس ي
 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام

ت الخعذًل على سلم الشواجب والبذالث  10  مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش املىاسد البشٍش

 سئِس مجلس الاداسة مذًش الاداسة املالُت الاداسة املالُت الخعذًل على الالئدت املالُت واملداسبُت  11

 ئعذاد وحعذًل الالئدت إلاحشائُت ودلُل السُاساث  12
مذًشو الاداساث/ الجىدة والخميز 

 املإسس ي
 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام

ت للجمعُت  13  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًشو الاداساث حشىُل اللجان والهُئاث واملجالس الاسدشاٍس

 الاداسةمجلس  سئِس مجلس الاداسة املذًش العام ئكامت دعاوي باسم الجمعُت  14
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 ٌعخمذ ًىافم ًىص ي ٌعذ الفعالُاث م

 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام ئحشاء املصالحاث والخىاصالث الخاسحُت باسم الجمعُت  15

 مجلس الاداسة سئِس مجلس الاداسة املذًش العام جمثُل الجمعُت في الذعاوي اللظائُت  16

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش العالكاث العامت والاعالم جمثُل الجمعُت أمام الجهاث الشسمُت   17

 سئِس مجلس الاداسة املذًش العام مذًش العالكاث العامت والاعالم جمثُل الجمعُت أمام الجهاث الخذمُت  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 


