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 ةاإلدار مجلس لرار
 

  .م 70/70/0700اجتماع رقم : ) الطارئ االول (                          تارٌخ:              

 

 فقد للجمعٌة العامة المصلحة لمقتضٌات وتحقٌقا   ، جمعٌة فتاة ثقٌف إدارة لمجلس المخولة الصالحٌات على بناء
 -ٌلً :  ما تقرر

 . القرار  بهذا والمرفقة لجمعٌة فتاة ثقٌف الوظٌفٌة الصالحٌات الئحة تعتمد -1

 . اعتمادها  تارٌخ من الالئحة هذه أحكام تطبق -2

 .الشأن  هذا فً سابقة لوائح أي اعتماده تارٌخ من القرار هذا ٌلغً -3

 . الالئحة  بهذه المرفقة الصالحٌات لجداول وفقا لهم المخولة بالصالحٌات العاملٌن جمٌع إبالغ ٌتم -4
 

 و2222/ 70  /70فً:  صدر                                                                                
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 اػرًادْاا ياٍ ذاسٚخ يٍ نجًؼٛح فراج ثقٛف انٕظٛفٛح انظالدٛاخ الئذح انًسًاج انٕثٛقح تٓزِ انؼًم ٚثذأ ( :1 (مادة

 انرٙ األخشٖ ٔانقشاساخ ٔانرؼهًٛاخ ٔاألدنح ٔانًانٛح اإلداسٚح ٔنٕائذٓا انجًؼٛح أَظًح ٔذؼرثش اإلداسج يجهس قثم

 انالئذاح ْازِ تُإد يٍ أ٘ دزف أٔ اتطال أٔ ذؼذٚم ٚجٕص ٔال انالئذح نٓزِ يرًًا   جضءا   اإلداسج يٍ يجهس ذظذس

 .انًجهس  تًٕافقح إال أخشٖ إنٛٓا إػافح أٔ

 :ٚهٙ  فًٛا انًذذدج انًؼاَٙ انالئذح فٙ انًذسجح نهرؼاتٛش ٚكٌٕ  :(2) مادة

 ٔسفؼٓاا تشانَٓا انقاشاس ٚرخاز سإف انراٙ انًطهٕتاح ٔانًسارُذاخ ٔانًؼهٕيااخ انثٛاَاخ تئػذاد انقٛاو ذؼُٙ  :ُِٚؼذ  •

 .األػهٗ نهًسرٕٖ اإلداس٘

 ْازِ فاٙ ٔيؤاصسذاّ يشؤٔساّٛ أداذ ياٍ ناّ انًشفٕػاح ٕطاٛحران يُاقشاح يساوٕنٛح األػهٗ انًذٚش ٚرٕنٗ  :ٚؼضص  •

 .انرٕطٛح

 ياغ انقاشاس تاذخاار ذٕطاٛح ٔسفاغ االػرًااد طاالدٛح ذًها  ال جٓح قثم يٍ يؼٍٛ اقرشاح دساسح ذؼُٙ : ٕٚطٙ  •

 .انًقرشح انثذٚم اخرٛاس ٔسثة األسثاب ٔانثذائم ششح

 .تّ انًٕطٗ االقرشاح تشنٌ انشسًٛح انًٕافقح أ٘ انقشاس اذخار طالدٛح ذؼُٙ  :ٚؼرًذ  •

 انثُإد إٌ دٛا  تااإلداسج انٕظاائف نًخرهاف انًًُٕداح انظاالدٛاخ كافاح ػهاٗ انالئذاح ْازِ ذشارًم ال ( :3مادة )

 انشئٛساٛح اإلداسٚاح نهًسارٕٚاخ األساساٛح انٕظٛفٛاح انظاالدٛاخ يجًٕػاح ذًثم انالئذح ْزِ فٙ انًُظٕص ػهٛٓا

 انًاشاد انظالدٛاخ أٔ انٕظائف نٓزِ يُذٓا انًشاد انظالدٛاخ ٔتُٕد انًسرذذثح إػافح انٕظائف ٔٚرى ، تاإلداسج

 .انالئذح ْزِ فٙ ٔسد يا إؽاس فٙ انًخرظح قثم انجٓح يٍ انذانٛح نهٕظائف إػافرٓا

 ٔقرٙ أٔ جضئٙ تشكم خطٛا   طالدٛاذٓا تؼغ ذفٕٚغ انالئذح ْزِ فٙ انظالدٛح طادثح نهجٓح ٚجٕص ( :4) مادة

 انشئٛس( انظالدٛح  طادة تًٕافقح نهرفٕٚؼاخ انًُظًح انؼٕاتؾ يغ ٚرؼاسع ال تًا أخشٖ يخرظح أل٘ جٓح

 أٔ تؼغ سذة األطهٙ انظالدٛح نظادة ٔٚجٕص ، تانرفٕٚغ انؼالقح راخ انجٓاخ إخطاس جًٛغ ٔٚرى  )األػهٗ

 .يالئًا ٚشاِ ٔفق يا انًفٕػح انظالدٛاخ كافح

 ٔإًَاا طاالدٛاذٓى داذٔد فاٙ كاٌ ٔنٕ نظانذٓى انظادس انًسرُذ اػرًاد انظالدٛح ألطذاب ٚجٕص ال ( :5مادة )

 .يثاششج األػهٗ انسهطح اػرًادِ يٍ ٚجة

 َطاا  خااس  انالئذاح ْازِ تًقرؼاٗ ناّ انًخٕناح انظاالدٛاخ يًاسساح انظاالدٛح نظاادة ٚجإص ال ( :6) ماادة

 .شخظٛح نًُفؼح أٔ انشسًٙ أٔ ػًهّ اخرظاطّ

 انظاالدٛح ْازِ يًاسسح دق األدَٗ نهًسرٕٖ ٚكٌٕ ال إداسٍٚٛ نًسرٍٕٚٛ يًُٕدح طالدٛح ٔجٕد ػُذ ( :7) مادة

 انجٓاح ٔجإد ػاذو أٔ ٔانغٛااب انًاشع ٔدااالخ انطاسئاح انذااالخ ٔفاٙ األػهاٗ، انًسارٕٖ غٛااب داناح فاٙ إال

 األػهاٗ أٔ األطاهٙ انظاالدٛح طاادة إناٗ ذؼإد انغائاة انشاخض طاالدٛح ساثة فائٌ أل٘ انظاالدٛح طادثح

 .انظالدٛاخ الئذح فٙ ذسهسهٓا دسة

 رنا  كاٌ إرا إال يشاخ ػذج ػهٗ انٕادذ انظشف ؽهة أٔ انششاء ؽهة أٔ انًظشٔف ذجضئح ٚجٕص ال ( :8) مادة

 .انذٔسٚح انًشرشٚاخ دانح فٙ كًا انجًؼٛح إداسج ػًم يشذثطا  تثشَايج

 ذظاثخ تذٛا  انظاالدٛاخ جذٔل فٙ انٕاسدج انًانٛح انظالدٛاخ دذٔد فٙ انًانٛح انًثانغ ذؼذٚم ٚجٕص ( :9) مادة

 .انرؼذٚالخ ػهٗ اإلداسج يجهس ذظذٚق ذاسٚخ انًفؼٕل يٍ َافزج
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اإلداسج ،  أَشطح يٍ َشاؽ أٔ ػًهٛح نكم يرؼذدج يسرٕٚاخ أٔ يشادم انٗ انظالدٛاخ يًاسسح ذُقسى ( :11 ( مادة

( 2) انًاادج فٙ جاء دسثًا ) ٚؼرًذ – ٕٚطٙ  -ٚؼضص - ُِٚؼذ( ْٔٙ  انالئذح ْزِ فٙ انًؼرًذج انظالدٛح ٔيسرٕٚاخ

 .ذُفٛزٚح أٔ إداسٚح أٔ يانٛح انؼًهٛح أكاَد سٕاء ْزِ انالئذح يٍ

 كانخطاح أػهاٗ ساهطاخ ياٍ يظاذقح ٔتاشايج خطاؾ تًٕجاة انظاالدٛح طاادثح انجٓاح ذرظاشف ( :11) ماادة

 انًثاانغ ذكإٌ أٌ انظاشف الػرًااد ٔٚشارشؽ .نٓاا انًراداح انًإاسد دجاى ذذاذد انرٙ انرقذٚشٚح انًؼرًذج ٔانًٕاصَح

 االسارثُائٛح انذااالخ فٙ إال انثُٕد يٍ تُذ نكم انًقشسج االػرًاداخ ٔفٙ دذٔد نإلداسج انرقذٚشٚح تانًٕاصَح يذسجح

 .انًخرظح نهجٓح فٛشجغ

 ْزِ ذفظٛم اإلداسج ٔذسرطٛغ انًانٛح انظالدٛاخ تُٕد نثؼغ  )دَٛا - ػهٛا(  ذفظٛهٛح دذٔدا   ٔػغ ذى ( :12( مادة

 ٔػغ اإلداسج ذسرطٛغ كزن  انًخرهفح نهٕظائف انظالدٛاخ يُخ فٙ اإلداسج سغثح ػهٗ تُاء اخرظاسْا أٔ انذذٔد

 يجهاس ياٍ قاشاس طذٔس نزن  ٔٚشرشؽ  .انظالدٛاخ قٕائى فٙ دذٔدا   نٓا ذشد نى انرٙ انثُٕد نره  ذفظٛهٛح   دذٔدا  

 انجٓااخ طاالدٛاخ ياٍ جاضء تًًاسساح انالئذاح ْازِ فاٙ انًذاذدج غٛاش أخاشٖ جٓااخ ذفإٚغ تاػرًااد اإلداسج

 .ذفٕٚؼا   انًخرظح

 تؼاذ إال انًًُٕداح انظاالدٛاخ نٓاا ذخٕنٓاا انراٙ انقاشاساخ اذخاار انظاالدٛح طاادثح نهجٓح ٚجٕص ال ( :13) مادة

 ٔانهإائخ ٔانسٛاسااخ انُظااو ػهٛٓاا ٚاُض انراٙ ٔانؼإاتؾ ٔاإلجاشاءاخ ٔانقٕاػاذ انشاشٔؽ اسارٛفاء ياٍ انرنكاذ

 .نإلداسج انذاخهٛح ٔانرؼهًٛاخ

 داذ األجاضاء ْازِ يجًٕع ٚرجأص تذٛ  أكثش أٔ جضئٍٛ انٙ اإلَفا  تُٕد يٍ تُذ أ٘ تفظم ٚسًخ ال ( :14) مادة

 انذظإل ٚجاة األدإال ْازِ يثام ٔفٙ انرقذٚشٚح، انًٕاصَح فٙ انظالدٛح ْزِ طادة تٓا ٚرًرغ انرٙ انظالدٛح

 .األػهٗ انظالدٛح راخ انجٓح يٕافقح ػهٗ

 طاادثح انجٓاح ػااذق ػهاٗ ذجأصْاا ٔػاذو انظاالدٛاخ اسارخذاو فاٙ األطاهٛح انًساؤٔنٛح ذكإٌ ( :15) ماادة

 داناح ٔفاٙ انظاالدٛح، يذام انؼًهٛاح يرطهثاخ اسركًال إجشاءاخ طذح تاػرًاد انًكهفح انجٓح ٔٚهٛٓا انظالدٛح،

 .انظالدٛح طادثح انجٓح قشاس د ٚؼرى أٌ ػهٗ كراتح سأّٚ ٚسجم أٌ يُٓى كم ػهٗ ٚجة االخرالف

 رن  ٔٚشفغ انؼًم نرطٕٚش يُاسثا   ٚشاِ اقرشاح أ٘ ٚقذو أٌ انجًؼٛح إداسج يٕظفٙ يٍ يٕظف أل٘ ٚذق ( :16) مادة

 انًٕظف يُاقشح األدٕال كافح فٙ ٚرى أٌ ػهٗ نهرطثٛق، قاتال   كاٌ إٌ األػهٗ يذٚشِ إنٗ نٛشفؼّ انًثاشش يذٚشِ إنٗ

 .َظشِ ٔجٓح ػهٗ ٔانرؼشف اقرشادّ فٙ

 تقاشاس اإلداسج ظشٔف نرغٛش ٔفقا   ٔذذذٚثٓا ذُقٛذٓا ٔٚرى يُرظى تشكم انظالدٛاخ الئذح يشاجؼح ذرى ( :17) مادة

 .أطذسذٓا انرٙ انجٓح يٍ
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 اإلداري الدلٌل
 الوظٌفٌة الصالحٌات الئحة

 فتاة ثمٌف  لجمعٌة
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 االول انفصم

  انتقديرية واملوازنات واخلطط االسرتاتيجيات
 انعادية غري انعمومية اجلمعية تعني:  )غ(يعتمد  :مهحوظة

 

 

 

 
 
 

 

 بند الصالحية  م

 صاحب الصالحية

 

الجمعية 

 العمومية 

مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

رئيس مجلس 

 اإلدارة

المديز 

 التنفيذي

 = = ٌُعد  ٌوصً ٌعتمد )غ ( للجمعٌة العامة االستراتٌجٌة 1

 = ٌعزز ٌُعد ٌوصً ٌعتمد )غ( األساسٌة الالئحة تعدٌل 2

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد  = وتعدٌلها والمالٌة اإلدارٌة واللوائح السٌاسات إلرار 3

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد  = التنظٌمً الهٌكل وتعدٌل إلرار 4

 = ٌعزز ٌُعد ٌوصً  ٌعتمد  أتعابه وتحدٌد الخارجً الحسابات مراجع تعٌٌن 5

6 
المالٌة،  الموائم عن الحسابات مراجع تمرٌر اعتماد

 المنتهٌة المالٌة للسنة
 ٌٌعد  ٌعزز ٌوصً ٌوصً ٌعتمد

 ٌٌعد  ٌعزز ٌوصً ٌوصً ٌعتمد وتعدٌلها للجمعٌة العامة التمدٌرٌة الموازنة إلرار 7

 ٌٌعد  ٌعزز ٌوصً ٌوصً ٌعتمد للجمعٌة االستراتٌجً لألداء السنوي التمرٌر 8

 ٌُعد ٌوصً  ٌوصً  ٌعتمد  = للجمعٌة االستراتٌجً لألداء الربعً التمرٌر 9

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً  ٌوصً ٌعتمد  مجاالته والتراح الجمعٌة ، أموال استثمار خطة إلرار 11

11 
 

 :  المعتمدة الموازنة بنود بٌن المناللة
 العامة الموازنة حدود فً .1

 ٌُعد  ٌعزز ٌوصً  ٌعتمد  =

 ٌُعد  ٌعزز ٌوصً  ٌعتمد  = العامة الموازنة حدود فً جدٌد بند إضافة .2

 ٌُعد ٌعزز  ٌعزز ٌوصً  ٌعتمد  العامة الموازنة حدود ج خار جدٌد بند إضافة .3

 = = ٌُعد ٌوصً  ٌعتمد )غ( أخرى مؤسسات مع االندماج 12

 = = ٌُعد ٌوصً  ٌعتمد )غ( وتحدٌد أتعابه المصفً وتعٌٌن وتصفٌتها الجمعٌة حل 13

 = = ٌُعد ٌوصً  ٌعتمد  فروع إلغاء أو إضافة 14
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 انثاني انفصم

  انشؤون انعامة واهليكهية وانقانونية  

 

 

 

 

 بند الصالحية  م

 صاحب الصالحية

 

الجمعية 

 العمومية 

مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

رئيس مجلس 

 اإلدارة

المديز 

 التنفيذي

1 
 

 والمسؤولٌات والمهمات الصالحٌات منح
 : من لكل واالختصاصات

 االدارة مجلس ورئٌس التنفٌذٌة اللجنة ) أ
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = 

 ٌُعد ٌوصً ٌعتمد  = = . التنفٌذي المدٌر ) ب

 ٌعتمد  = = = = . االدارات مدٌري ) ج

2 
 بأعمال للمٌام اإلدارة مجلس أعضاء أحد تفوٌض
 واختصاصات أهداف ضمن تدخل الجمعٌة لصالح

 مكافأته وتحدٌد المجلس،
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد  =

3 
ومكانها  اإلدارة مجلس اجتماعات انعماد موعد تحدٌد

 له االعضاء ودعوة أعماله وجدول
 ٌُعد ٌعتمد = = =

4 
 ببعض المٌام اإلدارة مجلس أعضاء أحد تكلٌف

 اإلدارة مجلس رئٌس وصالحٌات مسؤولٌات
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

5 

 التً للمواضٌع الالزمة التنفٌذٌة المرارات إصدار
 بموجب المجلس علٌها ٌوافك أو ٌعتمدها أو ٌمرها

 حسب تنفٌذها مسؤولٌة وتوجٌه محاضر جلساته
 مسؤول لكل الصالحٌات الممنوحة

 ٌُعد ٌعتمد = = =

6 
لبل  المجلس اختصاص فً الداخلة المواضٌع دراسة

 المناسبٌن والتوجٌه التوصٌة وإعطاءها عرضها
 ٌُعد ٌوصً ٌعتمد = =

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = الجمعٌة العامة األهداف بتعدٌل التوصٌة 7

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = للجمعٌة االستراتٌجٌة األهداف تعدٌل 8

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = والسنوٌة االستراتٌجٌة الخطة 9

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = ضوابطها واعتماد الداخلٌة المراجعة لجنة تشكٌل 11
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 انثانث   انفصم

 انشؤون املانية  

  . الصالحٌة لحدود مواكبته ألجل المصروف تجزئة ٌمنع -1

 

 بند الصالحية  م

 صاحب الصالحية

 

الجمعية 

 العمومية 

مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

رئيس مجلس 

 اإلدارة

المديز 

 التنفيذي

1 
 

 تعدٌالت والتراح المحاسبٌة والمبادئ األسس تحدٌد
 المالٌة السٌاسات علً

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = للجمعٌة احتٌاطً تشكٌل 2

 ٌُعد ٌوصً ٌعتمد = = سنوٌة الربع المالٌة التمارٌر إعداد 3

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌوصً ٌعتمد المدلمة العمومٌة والمٌزانٌة الختامٌة الحسابات 4

5 

للعمد  ( الممارسة ( المنافسة طرٌك عن والتعالد الشراء
 لاير ألف 100 من أكثر 1-5:  الواحد

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌوصً ٌعتمد = = لاير ألف 100 إلى  50 من 5 - 2

6 

 :  )الواحد للعمد  (المباشر والتعمٌد الشراء
 لاير ألف 50 من أكثر 6 - 1

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعتمد = = = لاير ألف 30 من ألل  6 -2

 ٌعتمد = = = = لاير ألف 10 من ألل  6 -3

7 

 :  )الواحد للعمد ) العمود تولٌع
 لاير ألف 100 من أكثر 7 - 1 

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعتمد = = = لاير ألف 100 من ألل 7 - 2 

 ٌعتمد = = = = لاير ألف 10 من ألل 7 - 3 

8 

 ( : الواحد للمشروع  (المشارٌع اعتماد
 لاير ألف 100 من أكثر 8 - 1

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعتمد = = = لاير ألف 100 من ألل 8 - 2

 ٌعتمد = = = = لاير ألف 10 من ألل  8 - 3

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = تحصٌلها فً المشكون الدٌون إعدام 9

11 

 :  )الواحدة للبٌعة الواحدة السنة فً ( مخلفات بٌع
 لاير ألف 100 من أكثر

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعتمد = = = لاير ألف 100 من ألل

 ٌعتمد = = = =   1 الموازنة حدود فً الرأسمالٌة المصروفات صرف 11

12 
 الدفع وأوامر الشٌكات النمدي الصرف طلب اعتماد

 والحواالت
 ٌعتمد = = = =

13 
 معها تتعامل التً المالٌة والمؤسسات المصارف تحدٌد

 رااالستثم وحسابات الجارٌة الحسابات وفتح الجمعٌة
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

14 
 والعمومٌة اإلدارٌة المصارٌف جمٌع صرف اعتماد

مشترٌات ،عهد الجمعٌة بعد  ، حكمها فً وما رواتب (
 )  الخ.... ضٌافة ، دعاٌة تصفٌتها ،

 ٌعتمد = = = =

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = الصندوق جرد فً ) فائض( عجز تسوٌة 15

16 
 الصكون ودمج ، اإلفراغ ولبول العمارات تسجٌل

 والفرز والتجزئة
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = والوصاٌا واألولاف الهبات لبول 17
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 انرابع انفصم

 بند الصالحية  م

 صاحب الصالحية

 

الجمعية 

 العمومية 

مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

رئيس مجلس 

 اإلدارة

المديز 

 التنفيذي

1 
 

 أو الجدٌد العمومٌة الجمعٌة عضو لبول فً البت
 مسبب بمرار عضوٌته إلغاء أو اعتذاره

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 = ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة وإنهاء انتخاب 2

3 
 اسماط أو اإلدارة ، مجلس عضو استمالة فً البت

 مكانه ٌشغل من وانتخاب عضوٌته،
 = ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد )غ(

 = = = ٌعتمد = المالً والمشرف ونائبه، اإلدارة، مجلس رئٌس تعٌٌن 4

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌوصً ٌعتمد  اإلدارة مجلس أعضاء ذمة ابراء 5

6 
 مهامها وتحدٌد والمؤلتة، الدائمة اللجان تشكٌل

 خدماتها وانهاء أعضائها، وتسمٌة واختصاصاتها
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 = ٌوصً = ٌعتمد = خدماته وإنهاء العام، األمٌن تعٌٌن 7

 = ٌُعد ٌوصً  ٌعتمد = التنفٌذي المدٌر تعٌٌن 8

 ٌُعد ٌوصً ٌعتمد = = االدارات مدٌري وتعٌٌن اختٌار 9

 ٌعتمد = = = = خدماتهم وإنهاء الموظفٌن بمٌة وتعٌٌن اعتماد 11

 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد = وتعدٌالتها والمزاٌا الرواتب جدول اعتماد 11

12 

 واالستثنائٌة السنوٌة العالوات منح تحدٌد
 : والتشجٌعٌة

 التنفٌذير المدٌ 9 - 1 
 ٌُعد ٌعزز ٌوصً ٌعتمد =

 من بأكثر اإلدارة فً الوظائف بالً 9 - 2 
 األساسً الراتب من 21%

 ٌوصً = ٌعتمد = =

13 
 % 20  من بألل اإلدارة فً الوظائف بالً 3  9 -

 األساسً الراتب من
 ٌعتمد = = = =

14 

  : اإلدارة داخل الموظفٌن ندب  /نمل
 اإلدارات مدٌري  10 - 1

 = ٌعتمد = = =

 ٌعتمد = = = = اإلدارة فً الوظائف بالً  10 -2 

 ٌعتمد = = = = االختبار فترة عن الصالحٌة تمارٌر 15

16 
  :اإلجازات

 التنفٌذي المدٌر12 - 1
 ٌوصً ٌعتمد = = = 

 ٌعتمد = = = = اإلدارة فً الوظائف بالً 3  12 -

17 

 :  اءاتزالج تولٌع
 التنفٌذي المدٌر 13 -1

 ٌوصً ٌعتمد = = =

 ٌعتمد = = = = اإلدارات مدٌري 13 -2

 ٌعتمد = = = = اإلدارة فً الوظائف بالً 13 -3

18 

 : االستمالة
 التنفٌذي المدٌر 14 - 1 

 ٌُعد ٌوصً = ٌعتمد =

 ٌعتمد = = = = اإلدارة فً الوظائف بالً 3 14 -

 األداء تمٌٌم تمارٌر
 التنفٌذي المدٌر

 = ٌُعد  ٌوصً ٌعتمد =

 ٌعتمد = = = = الموظفٌن بمٌة األداء تمٌٌم تمارٌر 19

 ٌُعد ٌعتمد  = = = للمدٌرالتنفٌذي الرسمً الدوام خارج بالعمل التكلٌف 21

 ٌعتمد = = = = الموظفٌن بمٌة الرسمً الدوام خارج بالعمل التكلٌف 21

 ٌُعد ٌعتمد = = = للمدٌرالتنفٌذي الدوام أثناء الخارجٌة بالمهام التكلٌف 22
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 ٌعتمد = = = = الموظفٌن لبمٌة الدوام أثناء الخارجٌة بالمهام التكلٌف 23

 ٌعتمد = = = = تاوالندو والمؤتمرات المعارض فً المشاركة 24

 ٌعتمد = = = = الشاغرة الوظائف عن اإلعالن 25

26 

  :والمراسالت المكاتبات علً التولٌع
 ، المحاكم ، الوزارات ( للخارج اإلدارة من 20 - 1 

 ( حكمهم فً ومن
 ٌُعد ٌعتمد = = =

 والمانحة، الخٌرٌة الجهات إلى اإلدارة من 21 -2
 حكمهم فً ومن الدراسات ومراكز

 ٌعتمد = = = =

 ٌعتمد = = = = اتراإلدا بٌن الداخلٌة المراسالت 3  20 -

 = = = = = واالنصراف الحضور كشوف 27

 ٌعتمد = = = = الشهرٌة واألجور الرواتب كشوف 28

 ٌعتمد = = = = العاملٌن استحمالات تسوٌة 29

 ٌعتمد = = = = شهادات الخبرة 31
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