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 اختصبصبث املشزف املبيل :
 

يعترب املشزف املبيل للجمعيت مسئىال عن مجيع شئىنهب املبليت طبقًب للتنظيم الذي يعزضه احملبسب القبنىني   
  ويىافق عليه جملس اإلدارة وفق تعليمبث وسارة املىارد البشزيت والتنميت االجتمبعيت وخيتص ببالتي :  

 

 ت بختى انجًؼُت ويىقؼه  ينه  ويهأل ااصهخا  استالو انًبانغ انىاردة نهجًؼُت بًىجب سنذاث قبض رسًُت يختىي

 . انًكهفُأل بذنك يأل انًجهس

 إَذاع تهك اايىال فىر تسهًها نذي انبنك انذٌ تتؼايم يؼ  انجًؼُت . 

  انتىقُغ يغ انًختصُأل ػهً كافت انسجالث انًانُت وكذنك سهنذاث انصهزا انتهٍ تهتى يهأل  هنذوع انجًؼُهت  و يهأل

 انبنك انذٌ تتؼايم يؼ  .

 افت ااوراع انتٍ نها قًُت يانُ  نذَ  بًقز انجًؼُت بسنذاث انقبض وسنذاث انصزا ودفاتز انشُكاث وك االحتفاظ 

 هزفها يهغ االحتفهاظ بانًسهتنذاث انً بتهت نصهرت انصهزا ويزاقبهت انًسهتنذاث   زا جًُهغ انًبهانغ انتهٍ تقهزر 

 . وحفظها

 ا نًا هى يؼتًذ فٍ انًُشانُت . وفق تنفُذ قزاراث يجهس اإلدارة فًُا َتؼهق بانًؼايالث انًانُت 

 انًانُت انقاديتنهسنت تقذَزَت ًُشانُت ن انًشاركت فٍ وضغ يشزوع. 

   انقُاو بكافت يا َطهب  يجهس اإلدارة يأل  ػًال تذخم فٍ اختصا   غُز يا سهف بُان. 

  ػههً يجههس اإلدارة  َؼذ تقزَزا يانُا دورَاً َىقغ ػهُ  يأل قبه  باإلضافت انً يذَز انجًؼُت ويراسهبها   وَؼهز

 كم ثالث  صهز   وتشود انىسارة بنسخ  ين  .
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