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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 مقدمة :

 هلل ٚحدٙ ٚبعد..  احلُد

َٔ ايال٥ح١ ايتٓفٝر١ٜ يٓظاّ اجلُعٝات ٚ املؤضطات األ١ًٖٝ ٚ املاد٠ ( 27، )( 23) تنيْ٘ بٓا٤ً ع٢ً املادإ

املرنٛز٠ أعالٙ َٔ َطؤٚي١ٝ دلًظ  ( 27يًجُع١ٝ َٚا ْصت عًٝ٘ املاد٠ ) ( َٔ ايال٥ح١ األضاض28١ٝ)

ايتأند َٔ إٔ َٛازد اجلُع١ٝ َٛثك١ ٚإٔ  ذيو ضبٌٝ اإلداز٠ عٔ أَٛاٍ اجلُع١ٝ ٚممتًهاتٗا ٚعًٝ٘ يف 

٘ مبطؤٚي١ٝ ٚحطٔ ١ْٝ ٚإٔ حيدد ُاتإٜساداتٗا ُأْفكت مبا ٜتفل َع أٖدافٗا ٚعًٝ٘ إٔ ٜؤدٟ َٗ

ٚعًٝ٘ َتابع١ ممازض١ تًو   ٜفٛهٗا ٚإرسا٤ات ااخاذ ايكساز َٚد٠ ايتفٜٛ ايصالحٝات اييت

( َٔ ايال٥ح١ ايتٓفٝر١ٜ 23ايصالحٝات اييت ٜفٛهٗا يغريٙ عرب ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ، ٚملا ذنس يف املاد٠ )

رس٣ إعداد ٖرٙ يرا ( َٔ ايال٥ح١ األضاض١ٝ َٔ اختصاصات ٚصالحٝات دلًظ اإلداز٠ 28ٚاملاد٠ )

 : َٔ ٚاقع ايصالحٝات املٓٛط١ باجملًظ حطب اآلتٞ ايال٥ح١

 : قائمة بصالحيات جملس اإلدارة

  ٚهع خطط اجلُع١ٝ (1

 هع اهلٝانٌ ايتٓظ١ُٝٝ ٚايٛظٝف١ٝٚ   (3

 ٚهع أْظ١ُ ٚهٛابط ايسقاب١ ايداخ١ًٝ . (2

 ٚهع ُأضظ احلٛن١ُ . (4

 فتح احلطابات ايبٓه١ٝ ٚحتدٜد ايبٓٛى . (5

 قبٍٛ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف ٚاهلبات . (6

 تطجٌٝ ايعكازات ٚإفساغٗا . (7

 ايعكاز بعد احلصٍٛ ع٢ً تفٜٛ  َٔ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . يفايبٝع ٚايشسا٤  (8

 إعداد قٛاعد اضتجُاز فا٥  َاٍ اجلُع١ٝ . (9

 ٚهع ضٝاض١ تٓظِٝ ايعالق١ َع املطتفٝدٜٔ . (11

 ايتكازٜس ايتتبع١ٝ . اعتُاد (11

 املٛافك١ ع٢ً املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ . (13
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 ايع١َُٝٛ .املٛافك١ ع٢ً املٝصا١ْٝ  (12

 .تعٝني املدٜس ايتٓفٝرٟ ٚحتدٜد صالحٝات٘  (14

 تعٝني املٛظفني ٚاعتُاد صالحٝاتِٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ . (15

 ٚهع ايطٝاضات ٚايًٛا٥ح ٚاألْظ١ُ ايداخ١ًٝ . (16

 تٓفٝر قسازات اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ .. (17

 اإلشساف ع٢ً تٓفٝر قسازات املسارع اخلازرٞ ٚايٛشاز٠. (18

 ١ َا عًٝٗا َٔ ٚاربات .اضتٝفا٤ َا يًجُع١ٝ َٔ حكٛم ٚتأدٜ (19

 قبٍٛ ايعضٜٛات ٚإيغا٥ٗا مبدتًف أشهاهلا . (31

 دع٠ٛ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاد . (31

 تشهٌٝ ايًجإ ايدا١ُ٥ ٚاملٛقت١ . (33

 تٓظِٝ عٌُ ايًجإ . (32

 تفٜٛ  ايس٥ٝظ أٚ ْا٥ب٘ بتُجٌٝ اجلُع١ٝ أَاّ اجلٗات األخس٣ . (34

 اقرتاح ايتعدٌٜ ع٢ً ايال٥ح١ األضاض١ٝ .  (35

 املصسٚفات املاي١ٝ.اعتُاد  (36

 اعتُاد صسف املطاعدات  (37

 اعتُاد ايشسا٤ املباشس . (38

 اعتُاد ناف١ ايعكٛد ٚاالتفاقٝات . (39

 االضتفاد٠ َٔ اجلُع١ٝ . قسازات اعتُاد (21

 اعتُاد ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أْشط١ اجلُع١ٝ . (21

 

 ؛؛ ٚاهلل املٛفل
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 عتمدتا                                                                                    

 هـ22/2/1442 ( وتاريخ392مبوجب حمضر جملس اإلدارة رقم )                          

 م8/2/2021ملوافق  ا        

 


