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 تعريفات عاّمة :
 

 

اختاذ الكزار املناصب يف الٌقت  املناصتب ٍرب تن أتم اهتو الربٌاأتت الت  لضتالن لحتٓ الن تا             إن  ((  11) ) 

، حَث ٍرب من صتا  هذا الكتزار ًاالحَ تى لحتٓ أتنٔ الضتزلْ ًالنقتْ       ًال كنم ًلطٌٍز األلمال

ًهتذا ٍضت نلُ إلطتإ     لتذلو، املطحٌبْ إلصناري أت  أزالتاّ الٌقت  التوسم ًاملهتان املناصتب       

أتتم لنذَتتذ أوتتاأوو يف حتتنًل الملتتوحَاحم امل ٌلتتْ  ل مهَتتنووصتتوحَاحم ستتتنلّ لحمضتت ًل  

 هلو.

حَثمتا ًرلحم يف هتذا التنلَت املربتاملُ امل َنتْ قتزٍم نتت        ٍهٌن لحمملتطحااحم ًال ربتابا ال الَتْ      ((  22) ) 

 أنوا أا مل ٍكض الضَام بغا ذلو:
 

 ٍتت مهمالتتذِ حتتنخ لشتت ا أتتا ًالتتذِ     هتتُ اذتتتل بشتتهت لتتام   ْإن الملتتوحَ

اإللارٍتتتْ الكتتتٌّ هتتتُ اِ ًاج تتتالوو، إلتتتشام لابربَتتتى بتتت لإ ً الإ لمحتتتى مبٌج تتتى أتتتم

 بالربمتتت التتذًِا لحتتٓ الكَتتام التت  حتتنخ لشتت ا أتتا ح تتٓ ٍهتتٌن قتتالر  ًال نذَذٍتتْ 

 .اًنت إلَى

    " الصالحية "" الصالحية "  ::

هُ زتمٌلْ الٌاج احم ًاملوام ال  لربون إىل ش ا اً زتمٌلْ يف ادتمربَتْ ًٍت و   

 ستاص  وو لحٓ اصاصوا.

    " املسؤولية "" املسؤولية "  ::

ٍكملن بال ذٌٍض ان ٍكٌم صاحب الملوحَْ األصحُ بنراصْ الٌاج احم ال  لنخت 

أتا ل طحتب ان    لحٓ لالكتى اَ كتٓ لنذضتى أتم الملتوحَاحم     ضمم املض ًلَاحم املحكاّ 

ًٍهحف املذٌض إلَى بالٌاج احم ال  مبكنًري إحاأوتا بالهذتإّ    بنذضى،ٍكٌم بى 

 املطحٌبْ أ  أناى الملوحَاحم الوسأْ.

    " التفويض "" التفويض "  ::

 ٌصَْ باختاذ الكزار أت   اللربين اإللَان بذهزّ أربَنْ ًإلنالها يف شهت أكرت  ً

 ًال ناٖت ًص ب اخ َار ال نٍت امل  ار. شز  األص اب

 

    " التوصية "" التوصية "  ::

لربين الضحطْ الربحَا يف اختاذ الكزار اِ املٌااكْ الزمسَْ بش ن االقرتا  املٌصتٓ بتى   

 .ًال  جيب بربنها لحٓ ادتواحم امل  ملْ ال نذَذ الربمحُ لحكزار

    " االعتماد "" االعتماد "  ::
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  والتعديل عليهاسراين العمل ابلالئحة  
 

 زتحط اإللارّ.ٍ نا الربمت بوذي الوٖاْ أم لارٍخ ال مالها أم ق ت  ( :  1)  املادة

 هلا.جشًٕا أ ممًا ً ادتمربَْ لذضاًا هلذي الوٖاًْال ربحَماحم ًالكزاراحم ال  لملنر يف  األملظمْلرب ن  ( :  2)  املادة

 ادتمربَْ .ل و أزاجربْ الٖاْ الملوحَاحم بشهت أن ظو ًٍ و لنكَاوا ًحتنٍثوا ًاكًا ل غا ظزًف  ( :  3)  املادة

 زتحط اإللارّ .ال جيٌس لربنٍت اً إبطال اً حذف اً إضااْ اٍْ أٌال اً بنٌل يف هذي الوٖاْ إال مبٌااكْ  ( :  4)  املادة
 

  مسؤولية ممارسة الصالحيات 
 

يف زتمٌلوتتا الاّ اربالتتْ ل نظتتَو صتتا الربمتتت ًللتت  حتتنًلًا لحضتتحطاحم     املزاكتتْ لشتتهت  إن جتتناًل الملتتوحَاحم   ( :  5)  املادة

 الٌظَذَْ.بوذي الملوحَاحم لحٓ شت حف أض ٌٍالوو  ادتمربَْ االل شاملحٓ نااْ املض ًل  يف  ًلنرجوا،ًجيب

رمسَتًا   املربَتن  لزل ط الملوحَاحم بشهت أطحل ًأ اشز بالٌظاٖف ًال جيٌس ممارصت وا إال أتم ق تت األشت ا       ( :  6)  املادة

 الٌظاٖف.يف هذي 

 لى.ناأت املض ًلَْ يف اص  نام الملوحَاحم املمنٌحْ  الملوحَْ األصحٍُ امت صاحب  ( :  7)  املادة

ًجتتٌب اقتترتان ال ٌقَتت  باالصتتو   إىل بال  شا،باإلضتتااٍْتت و إا تتاحم ممارصتتْ الملتتوحَْ بتتال ٌقَ  الهاأتتت ًلتتَط    ( :  8)  املادة

 ًلارٍخ ال ٌقَ . الهاأت لملاح ى ًلكب ًظَذ ى
 

 

 

 

 

  بني الصالحيات وادلسؤولياتالعالقة  
 

ًنتت صتوحَْ لربتتين    بوتا، نتت أضت ًلَْ ل طحتب ختٌٍتت الملتوحَْ املناصت ْ لحمضتت ًل ل مهَنتى أتم الكَتام           إن ( :  9)  املادة

أم هتذا امل تنا اتجن جتناًل      ًاملطوقاحتمَت هذا املض ًل املض ًلَْ ملمارصى هذي الملوحَْ لحٓ الٌجى الملاَخ 

 .املض ًلَاحم هذيبطزٍكْ أ اشزّ اً غا أ اشزّ  لٌضخالملوحَاحم 
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  احلدود العامة دلمارسة الصالحيات 
 

ال حيل لملتاحب الملتوحَْ ممارصتْ الملتوحَاحم امل ٌلتْ لتى مبك لتٓ هتذي الوٖاتْ ختارص ملطتام اخ ملاصتى اً              ( :  11)  املادة

 ش ملَْ.لمحى الزمسُ اً ملنذربْ 

ال جيٌس املت اِ بنن أم بنٌل االلذتام إىل جتشاٍم اً انثتز  َتث ٍ  تاًس زتمتٌا هتذي األجتشإ حتن الملتوحَْ            ( :  11)  املادة

ًيف أثت هذي األحٌال جيب اذتملٌل لحٓ أٌااكتْ ادتوتْ ذاحم الملتوحَْ     الملوحَْ،ال  ٍ م   بوا صاحب هذي 

 األلحٓ.

املمنٌحتْ ال  نتن أتم اصت َذإ الشتزً       الملوحَْ لنن اختاذ الكزاراحم مبٌجتب الملتوحَاحم    لحٓ صاحبجيب  ( :  12)  املادة

ًالضَاصتتاحم ًالحتتٌاٖخ ًال ربحَمتتاحم  ادتمربَتتْ   لحَوتتا ملظتتام ًالكٌالتتن ًاإلجتتزإاحم ًاللتتٌابط األختتزٔ التت  ٍتتنا    

 .الناخحَْ
 

 

 

 

 

 

  تفويض الصالحيات 
 

 ال الَْ:جيٌس ألصااب الملوحَْ لذٌٍض بربض صوحَالوو حضب الكٌالن  ( :  13)  املادة

 ال الُ.جيٌس ان ٍهٌن ال ذٌٍض بشهت جشُٖ اً ًق  لحمض ٌٔ الٌظَذُ  

 األلحٓ.جيب ان ٍهٌن ال ذٌٍض بشهت أه ٌب لٌاال لحَى الضحطْ  

 الملوحَاحم.ل كٓ املض ًلَْ لم الملوحَاحم املذٌضْ لحٓ لالل أم قام ب ذٌٍض هذي  

 بال ذٌٍض.جيب ان ٍ و إخطار مجَ  ادتواحم ذاحم الربوقْ  

لملوحَْ األصحُ الذِ اتٌض صتوحَالى صتاب بربتض اً نتت الملتوحَاحم املذٌضتْ حَنمتا         ملاحب ال حيل 

 ذلو.ٍزٔ 

يف حالْ لذٌٍض الملوحَْ ًيف اذتاالحم الطارْٖ ًحاالحم املزض ًالغَاب اً لنم ًجٌل الش ا املذٌض ألِ  

 األصحُ.اجن الملوحَْ املذٌضْ لربٌل إىل صاحب الملوحَْ  ص ب،
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  اجملموعة األوىل: اللوائح واألنظمة واخلطط  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن 

 اإللارٍْ ًاملالَْ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..11 إلنال الوٖاْ األصاصَْ لنظام ادتمربَْ

زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن 

 اإللارٍْ ًاملالَْ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..22 ال ربنٍت لحٓ الوٖاْ األصاصَْ لنظام لمت ادتمربَْ

زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رؤصإ األقضام 

 ًأشزيف الح ان

األقضتتتتام إلتتتنال األللتتتتْ اإللارٍتتتتْ اإلجزاَٖتتتْ أللمتتتتال   

 ًالح ان
33..   

زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رؤصإ األقضام 

 ًأشزيف الح ان

ال ربنٍت لحٓ األللْ اإللارٍْ اإلجزاَْٖ أللمتال األقضتام   

 ًالح ان
44..   

زتحط 

 اإللارّ

 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
   ..55 إلنال ارتطْ الرباأْ الضنٌٍْ لح مربَْ املنٍز ال نذَذِ



 

 

  جمعية البر الخيرية بالحديثة
 

  اجملموعة األوىل: اللوائح واألنظمة واخلطط  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ

 

 

 املنٍز ال نذَذِ
رؤصإ األقضام 

 ًأشزيف الح ان
   ..66 إلنال ارتطط الرباأْ لألقضام ًالح ان

املنٍز 

 ال نذَذِ

رؤصإ األقضام 

 ًأشزيف الح ان

أٌظذُ األقضام 

 ًالح ان

إلتتتنال ارتطتتتط الشأنَتتتْ ال ذملتتتَحَْ لحتتتناأ  املكتتتزّ      

 لألقضام ًالح ان
77..   

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..88 إلنال هَهت الربمت ال نظَمُ لح مربَْ

زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن 

 اإللارٍْ ًاملالَْ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..99 حتنٍن ًظاٖف ادتمربَْ ًأزال وا ًأ طح الوا 

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 اإللارٍْالش ًن 
   ..1111 ال ربنٍت لحٓ ًظاٖف ادتمربَْ

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..1111 حتنٍن املكزراحم الٌظَذَْ لح مربَْ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ 
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رؤصإ 

األقضام 

ًأشزيف 

 الح ان

   ..1212 لٌصَف الٌظاٖف
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  واإلعفاءات  تاجملموعة الثانية: التعيينا 
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..11 إلنال خطْ االح َاجاحم أم املٌارل ال شزٍْ

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن 

 اإللارٍْ ًاملالَْ
   ..22 لربَ  املنٍز ال نذَذِ

زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن 

 اإللارٍْ ًاملالَْ
   ..33 لربَ  رؤصإ األقضام ًأشزيف الح ان املنٍز ال نذَذِ

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط 

الكضو اً 

أشزف 

 الح نْ

   ..44 لربَ  أٌظذُ األقضام ً الح ان

زتحط رَٖط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

لث َتتت  رؤصتتتإ األقضتتتام ًأشتتتزيف الح تتتان بربتتتن اتتترتّ    

 ال  زبْ
55..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..66 لث َ  املٌظف بربن ارتّ ال  زبْ

زتحط 

 اإللارّ
   ..77 ال نذَذِ اً إلذإيق ٌل اص كالْ املنٍز  رَٖط زتحط اإللارّ

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

ق تتتٌل اصتتت كالْ رؤصتتتإ األقضتتتام ًأشتتتزيف الح تتتان اً   

 إلذإهو
88..   
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  واإلعفاءات  تاجملموعة الثانية: التعيينا 
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

ق تتٌل اصتت كالْ أتتٌظذُ األقضتتام ًأتتٌظذُ الح تتان اً      

 إلذإهو
99..   

 

 

 

 

 

  اجملموعة الثالثة: ادلستحقات واحلوافز  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..11 إصنار بطاقْ هٌٍْ املٌظف

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..22 لض َت املٌظف ادتنٍن يف ال  أَناحم االج مالَْ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..33 لض َت املٌظف ادتنٍن يف ال  أ  الملاُ
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  اجملموعة الثالثة: ادلستحقات واحلوافز  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..44 إصنار شوالّ ارتنأْ

 زتحط اإللارّ
اإللارٍْ زتحط الش ًن 

 ًاملالَْ
   ..55 حتنٍن رًالب املٌظذ  حضب املزالب ًال نالحم املنٍز ال نذَذِ

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط 

زتحط 

 اإللارّ 

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ

 اص ثنإ رالب أٌظف أرب  حنٍثًا أم جنًل الزًالب 

 ) سٍالًّ اً ملكملان (
66..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ 
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ

شتتتتزإ لتتتتذانز صتتتتذز اإلجتتتتاسّ الضتتتتنٌٍْ لحمتتتتٌظذ     

 املض اك 
77..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..88 املٌااكْ لحٓ الضحف ًالكزًض ًالهذاالحم املالَْ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ

لحتتٓ رالتتب   ْلاربتتاحم اً صتتحف أضتت اك  ل جَتتت خملتتو  

 املٌظف إىل الشوز ال الُ
99..   

زتحط 

 اإللارّ

زتحط الش ًن اإللارٍْ 

 ًاملالَْ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

   ..1111 سٍالّ رالب أٌظف
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  اجملموعة الثالثة: ادلستحقات واحلوافز  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط 

قضو 

املٌظف 

اً 

أشزف 

 الح نْ

   ..1111 املٌظف أهاا ّ أالَْ اص ثناَْٖأنخ 

 

 

 جملموعة الرابعة: الصالحيات ادلالية 
 

 

 

 

 

 

 
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ
   ..11 إقذال املٌاسملْ املالَْ لحربام املنملزم احملاص ْ احملاصب الكاملٌملُ

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ
   ..22 إلنال املٌاسملْ املالَْ لحربام ادتنٍن احملاص ْ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..33 صزف أض اكاحم االمل ناب
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 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..44 صزف أض اكاحم الربمت اإلضايف

زتحط 

 اإللارّ

رَٖط زتحط  

 اإللارّ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..55 % 02املناقحْ ب  بنٌل املَشاملَْ يف حنًل 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ

لتتتت أ  اململتتتتزًااحم ال شتتتتغَحَْ لحمه تتتتب لحتتتتٓ اال   

 رٍال 02،222ٍ  اًس امل حغ 
66..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

دتنْ الش ًن أشزف 

 اإللارٍْ

لتتت أ  اململتتتزًااحم ال شتتتغَحَْ لحمه تتتب أتتتم ال نتتتن   

 املرب من
77..   
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  اجملموعة اخلامسة : التدريب وتقومي األداء  
 

 أض ٌٔ الملوحَْ
 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم

 االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..11 خطْ ال نرٍب ًال طٌٍز إلنال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ 
 املنٍز ال نذَذِ 

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..22 اخ َار أرباهن ال نرٍب ًال رباقن أربوا

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

لزشتتتَخ املتتتٌظذ  لحتتتنًراحم ال نرٍ َتتتْ حضتتتب ارتطتتتْ  

 ال نرٍ َْ
33..   

زتحط رَٖط 

 اإللارّ

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

لزشتتَخ املتتٌظذ  لحتتنًراحم ال نرٍ َتتْ غتتا املنرجتتْ يف    

 ارتطْ ال نرٍ َْ
44..   

املنٍز 

 ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..55 ال نرٍ َْ لحمٌظذ حنٍن اً إٍكاف النًراحم 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

دتنْ أهٌملْ أم 

رؤصإ األقضام 

ًأشزيف الح ان 

بزٖاصْ أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ

   ..66 لكٌٍو الإ املٌظذ 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
   ..77 لزقَاحم املٌظذ  املنٍز ال نذَذِ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
   ..88 األقضام ًأشزيف الح ان  ًلزقَالوولكََو الإ رؤصإ  املنٍز ال نذَذِ
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  اجملموعة السادسة : صالحيات إجراءات العمل الداخلية  
 

 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم أض ٌٔ الملوحَْ

   االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ 
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن  

 اإللارٍْ
   ..11 لاخت املمحهْاالمل ناب ًرحوحم الربمت 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو 

املٌظف اً 

أشزف 

 الح نْ

   ..22 االمل ناب ًرحوحم الربمت خارص املمحهْ 

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..33 شزإ لذانز صذز لومل ناب ًرحوحم الربمت 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..44 لهحَف أٌظف مبومْ اخزٔ باإلضااْ لٌظَذ ى

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..55 ال هحَف بالربمت اإلضايف

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 أشزف الح نْاً 
   ..66 لربٌٍض املٌظف بججاسّ أكابت صالاحم الربمت اإلضااَْ



 

 

  جمعية البر الخيرية بالحديثة
 

  اجملموعة السادسة : صالحيات إجراءات العمل الداخلية  
 

 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم أض ٌٔ الملوحَْ

   االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ
   ..77 حتنٍن أٌالَن الربطوحم الزمسَْ ًاًقالوا

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..88 أغالرّ املٌظف أهان الربمت لذرتّ اللشٍن لم  صالْ 

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..99 ًض  جنًل لإلجاساحم الضنٌٍْ ًخطْ لإلحول

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..1111 أنخ اإلجاسّ الضنٌٍْ لحمٌظذ 

 املنٍز ال نذَذِ زتحط اإللارّ
أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ

أنخ اإلجاسّ الضنٌٍْ لزؤصإ األقضام ًأشتزيف الح تان   

 ًال الوٖاْ الناخحَْ لنظام ادتمربَْ 
1111..   

   ..1212 أنخ اإلجاسّ الضنٌٍْ لحمنٍز ال نذَذِ رَٖط زتحط اإللارّ زتحط اإللارّ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

املٌااكتتتْ لحتتتٓ لتتتزانو اإلجتتتاساحم الضتتتنٌٍْ يف حتتتنًل   

 الوٖاْ الناخحَْ لنظام ادتمربَْ
1313..   



 

 

  جمعية البر الخيرية بالحديثة
 

  اجملموعة السادسة : صالحيات إجراءات العمل الداخلية  
 

 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم أض ٌٔ الملوحَْ

   االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

الضتتنٌٍْ لتتم الٌقتت  احملتتنل ًاتتل  ّلتت خا اإلجتتاسطحتتب 

 الوٖاْ الناخحَْ لنظام ادتمربَْ 
1414..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..1515 الضنٌٍْ بطحب أم ادتمربَْ ّقط  اإلجاس

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..1616 الضنٌٍْ بطحب أم املٌظف ّقط  اإلجاس الح نْرَٖط قضو املٌظف اً أشزف 

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..1717 طب صزف أض اكاحم االمل ناب

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..1818 طحب صزف أض اكاحم الربمت اإلضايف

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ ال نذَذِاملنٍز 
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

لاتتت  اململتتتارٍف التتت  حتمحتتتوا املٌظتتتف التتتذِ قطربتتت  

 إجاسلى بنإ لحٓ طحب امل صضْ
1919..   

أنٍز الش ًن 

 اإللارٍْ
 رَٖط قضو املٌظف اً أشزف الح نْ

حملتتٌل املٌظتتف لحتتٓ إجتتاسّ أزضتتَْ ًامل ٍتتنّ ب كزٍتتز   

 طيب
2121..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

اإلجاسّ االص ثناَْٖ بنًن رالتب ًاتل الوٖاتْ الناخحَتْ     

 لنظام ادتمربَْ 
2121..   
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  اجملموعة السادسة : صالحيات إجراءات العمل الداخلية  
 

 م بنتتتتتٌل الملوحَاحم أض ٌٔ الملوحَْ

   االقرتا  ال ٌصَْ االل مال

   ..2222 أنخ املٌظذْ امل شًجْ إجاسّ األأٌأْ رَٖضْ قضو املٌظذْ  أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ ال نذَذِاملنٍز 
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ

أتتتنخ املٌظتتتف إجتتتاسّ لراصتتتَْ أناٌلتتتْ الزالتتتب ألٍتتتام   

 االأ اان الذربحَْ
2323..   

 أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ
رَٖط قضو املٌظف 

 اً أشزف الح نْ
   ..2424 ازض ًلٌقَ  ادتشإاحم لحٓ امل الذ 

   ..2525 إجزإ أكابوحم ملواٍْ ارتنأْ املنٍز ال نذَذِ

   ..2626 اص وم ًلضحَو الٌااٖل الزمسَْ ًاالح ذاظ بوا أشزف دتنْ الش ًن اإللارٍْ املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ 

 الش ًن اإللارٍْ
   ..2727 صاب أحذاحم ًص وحم املٌظذ  لإلطوا لحَوا ش ًن املٌظذ 

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف 

دتنْ 

الش ًن 

 اإللارٍْ

 ش ًن املٌظذ 
ل شااحم ارتزًص ًالربتٌلّ ًارتتزًص النوتاُٖ لحمتٌظذ      

 غا الضربٌلٍ 
2828..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

املزاصوحم الزمسَتْ أت  ادتوتاحم لاختت احملااظتْ ًأت        

 أزنش ال نمَْ باحملااظْ
2929..   

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
   ..3131 خارص احملااظْاملزاصوحم الزمسَْ أ  ادتواحم  املنٍز ال نذَذِ

رَٖط زتحط 

 اإللارّ
 املنٍز ال نذَذِ

أشزف دتنْ الش ًن 

 اإللارٍْ

إقتتتزار اِ صتتتوحَْ لضتتتوت الربمتتتت  اإللارِ التتتناخحُ    

لح مربَْ، لحٓ اال لهٌن ذاحم ل اا لحٓ بنَْ ادتمربَْ 

 ًإجزإالى الرباأْ

3131..   
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