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( 2حعمى هزه الخعلُماث )حعلُماث الخىظُم إلاداسي صىذوق املعىهت الىطىُت سكم )  ( :1املادة)

خ   2012لعىت  عمل بها اعخباسا مً جاٍس  . 1/5/2012َو

ًىىن لليلماث والعباساث الخالُت خُثما وسدث في هزا الىظام املعاوي املخصصت لها  ( :2املادة)

ىت على غير رلً :  أدهاه ما لم جذٌ اللٍش

 الصىذوق: صىذوق املعىهت الىطىُت.     

 املجلغ : مجلـغ اداسة الصىـذوق.     

                                                                                         .       الشئِغ : سئِــغ املجلــغ     

 املذًش العام : مذًش عام الصىذوق.     

 الخخطُط والخيعُم في الصىذوق.اللجىت : لجىت      

ت او وخذة او مىخب او كعم في مشهض الصىذوق او املدافظاث       الىخذة الخىظُمُت : أي مذًٍش

 او ألالىٍت.

ًخىلى الصىذوق في ظبُل جدلُم أهذافـه ومعئولُاجه اللُام باألعمـاٌ واملهام  ( :3املادة ) 

ئظعاث والجهاث راث العالكت بمىطىعي الحاجت املبِىت في كاهىهه بما في رلً الخيعُم مع امل

 والفلـش.

 ًخىىن الهُيل الخىظُمي للصىذوق مً :  (:4املادة :) 

 . مجلغ إلاداسة.  أ    

 . املذًش العـــام. ب    

 . معاعذي املذًش العام . ج    

ً. د      . املعدشــــــاٍس

اث الخالُت:هـ     . املذًٍش



ت املعىهاث املالُ 1  ــت.. مذًٍش

ب. 2 ت الخؤهُل والخذٍس  . مذًٍش

ت 3 ت واملىاسد البشٍش ت الشئون إلاداٍس  . مذًٍش

ت الشئون واملىاسد املالُـــت. 4  . مذًٍش

ت جىىىلىجُا املعلىماث. 5  . مذًٍش

 . مياجب الصىذوق في املدافظاث وألالىٍت .و   

 . الىخذاث الخالُت : ص   

 . وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي.1      

 . وخذة جطىٍش ألاداء املئظس ي والجىدة2      

 . وخذة الاجصاٌ وخذمت الجمهىس.3      

                                   ح . مىخب املذًش العــام .   

                                                                                        : (5املادة ) 

 أ . ًشجبط بالشئِغ ول مً :

 املذًش العـــــام.  .1    

 . مذًش وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي.2    

 . أمين ظش مجلغ إلاداسة.3    

 عً اللُام باملهام والىاجباث املىهىلت له  
ً
ىىن هـل منهم خعب اخخصاصه معئوال  ٍو

 مً :ب. ًشجبط باملذًش العام ول 

اث الخالُت: .1 شجبط به ول مً املذًٍش ت ٍو  املعاعذ للشئون املالُت والاداٍس

شجبط به فشوع الصىذوق في املدافظاث والالىٍت. .2  املعاعذ لشئون املياجب ٍو

3. .ً  املعدشاٍس

 ( : 6املادة )  

حشيل في الصىذوق لجىت حعمى ) لجىت الخخطُط والخيعُم ( بشئاظت املذًش العام او   أ .  

 مً ًلىم ملامه في خاٌ غُابه وعظىٍت ول مً :

 . معاعذي املذًش العام.1

2 .ً  . املعدشـــاٍس

 الصىذوق .     . مذًشي الىخذاث الخىظُمُت ومذًش مىخب املذًش العام في مشهض 3

مً كبل املذًش  ً مذًشي مياجب الصىذوق في مشاهض املدافظاث وألالىٍت جخم حعمُتهم . زالزت م4

 العام .



ب . ججخمع اللجىت بصىسة دوسٍت ول شهش على ألاكل أو ولما دعذ الحاجت الى رلً بذعىة 

ىىن الاجخماع كاهىهُا ارا خظشه زلثا ألاعظاء على ألاكل وجخخز  مً سئِعها أو هائبه ٍو

ً وفي خالت حعاوي ألاصىاث ًشجح كشاساتها وجى  صُاتها بؤغلبُت أصىاث ألاعظاء الحاطٍش

   الجاهب الزي صىث معه سئِغ الاجخماع .

ج . لشئِغ اللجىت دعىة مً ًشاه مىاظبا مً العاملين في الصىذوق أو خاسجـت لالشتران في 

ىن لهم خم اجخماعاث اللجىت لالظخئىاط بآسائهـم في ألامىس املعشوطت عليها دون ان ًىـ

 الخصىٍذ .

د . ٌعمي املذًش العام اخذ مىظفي الصىذوق أمين ظش للجىت ًخىلى اعذاد جذٌو ألاعماٌ 

ومخابعت جىجُه الذعىاث ألعظاء اللجىت وصُاغت مداطش اجخماعاتها والخدظير لها 

 وجىظُم جلعاتها والعمل على مخابعــت جىفُز جىصُاتها.

  

 ( : 7املادة ) 

 اللُام باملهام والصالخُاث الخالُت : جخىلى اللجىت    

. دساظت الخطط والبرامج الالصمت لخىفُز العُاظت العامت الصىذوق واكشاسها وجلُُمها أ

. 
ً
 دوسٍا

ب وابخعار مىظفي الصىذوق وجلُُمها ب . وطع الخطت العامت لبرامج جؤهُل وجذٍس

 ومخابعت جىفُزها .

 جذٌو حشىُالث الىظائف فُه.. دساظت مششوع املىاصهت العىىٍت للصىذوق و ج

ت واملالُت والفىُت املخعللت بعمل  د. ع ألاهظمت والخعلُماث الخىظُمُت وإلاداٍس دساظت مشاَس

 الصىذوق.

ش والخىصُاث املدىلت مً املذًش العام و امللذمت مً اللجان الذائمت هـ . دساظت الخلاٍس

 واملئكخت املشيلت وفلا لهزه الخعلُماث.

. الخيعِب ببخذار أي حغُير في الهُيل الخىظُمي للصىذوق بما في رلً اسجباطاث و

اث واملياجب وألاكعام.  املذًٍش

 . الخىصُت باظخدذار مياجب للصىذوق في املدافظاث وألالىٍت.ص

 . أي أمـىس أخشي ًدُلها املذًش العام اليها .ح

                                                                                  ( : 8املادة ) 



ت الخطط وطع عً العام املذًش امام معئوال املخخص الخىظُمُت الىخذة مذًش ًىىن   الشهٍش

ت بىخذجه الخاصت والعىىٍت ش وجضوٍذه إلاداٍس   الذوسٍت الاهجاص بخلاٍس
ً
 املعخمذة للمعاًير وفلا

 .ألاداء للُاط

                                                                                   ( : 9املادة ) 

 حشىُلها كشاس بملخض ى مهامها جدذد أن على مئكخت أو دائمت لجان حشىُل العام للمذًش

 . الصىذوق  في العمل مصلحت جلخظُه ملا ووفلا

 ( : 10املادة ) 

ت أو  أ الغاء  مىخب أوخذة في الصىذوق أو  . للشئِغ بىاء على جيعِب اللجىت اخذار اي مذًٍش

 اي منها أو دمجها في غيرها .

ت أو الىخذة او املىخب املخخص  ب . للمذًش العام بىاء على جيعِب اللجىت او مذًش املذًٍش

ت أو وخذة في الصىذوق أو الغاإه أو دمجه في غيره.      اخذار أي كعم في أي مذًٍش

 ( : 11املادة ) 

مُت في الصىذوق اللُام باملهام والىاجباث املدذدة لها في دلُل وصف جخىلى الىخذاث الخىظُ

 لهزه 
ً
املهام الشئِعُت ليافت الىخذاث الخىظُمُت العاملت في الصىذوق واملعخمذ وفلا

 الخعلُماث.

 ( : 12املادة ) 

ت املعىهاث املالُت مً ألاكعام الخالُت:  جخؤلف مذًٍش

 جخماعُت.. كعم مشاجعت وجلىٍم الذساظاث الا أ     

 . كعم شئون املىخفعين.ب     

 . كعم الذساظاث وألابدار.ج     

 (: 13املادة ) 

ب مً ألاكعام الخالُت:      ت الخؤهُل والخذٍس  جخؤلف مذًٍش

 كعم الخؤهُل الجعماوي. أ.      

ب املنهي والدشغُل.ب        . كعم الخذٍس

 ( : 14املادة ) 

ت مً ألاكعام الخالُت:      ت املىاسد البشٍش  جخؤلف مذًٍش

ت. أ.         كعم اداسة املىاسد البشٍش

ت.ب         . كعم جىمُت املىاسد البشٍش

ت املعاهذة.ج         . كعم الخذماث إلاداٍس



اث.د         . كعم اللىاصم واملشتًر

 (: 15املادة ) 

ت الشئون واملىاسد املا       لُت مً ألاكعام الخالُت:جخؤلف مذًٍش

 كعم املداظبت. أ.       

 . كعم الشواجب وألاجىس.ب       

 . كعم الخدصُل والشدًاث.ج       

 (: 16املادة ) 

ت جىىلىجُا املعلىماث مً ألاكعام الخالُت:       جخؤلف مذًٍش

 . كعم لخدلُل والبرمجت.أ       

 . كعم الشبياث والذعم الفني.ب       

 (: 17املادة ) 

 جخؤلف وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي مً ألاكعام الخالُت:    

 كعم الخذكُم املالي. أ.      

 . كعم سكابت املعىهاث املالُت.ب      

 . كعم الخذكُم إلاداسي.ج      

 ( : 18املادة ) 

 جخؤلف وخذة الاجصاٌ وخذمت الجمهىس مً ألاكعام الخالُت:    

 خذمت الجمهىس. كعم أ.      

 . كعم الاجصاٌ و ألاعالم.ب      

 (:19املادة ) 

ًدذد املذًش العام بىاء على جيعِب اللجىت ألاكعام التي جخؤلف منها مياجب الصىذوق في 

 املدافظاث وألالىٍت ورلً في طىء حجم ومخطلباث عمل الصىذوق في جلً املياجب.

 ( :20املادة ) 

ت  ًخىلى املذًش العام املهام والصالخُاث املىصىص عليها في كاهىن الصىذوق وألاهظمت العاٍس

اث او الىخذاث أو  ً او مذساء املذًٍش  مً صالخُاجه للمعدشاٍس
ً
املفعٌى وله أن ًفىض أًا

عاث الىافزة.  املياجب الخابعت للصىذوق على ان ال ًخعاسض هزا الخفىٍع مع الدشَش

  

 : (21املادة )

عاث الىافزة :  مع مشاعاة ما وسد في الدشَش



 :أ. ًلشس املذًش العام بىاًء على جىصُت اللجىت ما ًلي

 املهام الشئِعت للىخذاث الخىظُمُت في الصىذوق. .1

 بطاكاث الىصف الىظُفي لىظائف الصىذوق. .2

ً  .ب. ًدذد املذًش العام املهام والىاجباث املىهىلت للمعدشاٍس

 : (22املادة )

لعام جيلُف أًت وخذة جىظُمُت/ مىظف بمهام لم جشد طمً هطاق أعمالها/أعماله أو للمذًش ا

جيلُفهم بؤداء أعماٌ جلع طمً واجباث ومهام وخذاث جىظُمُت أخشي ورلً ارا اكخظذ 

 املصلحت العامت رلً .

 : (23املادة )

 .2004لعىت  1جلغى حعلُماث جىظُم واداسة صىذوق املعىهت الىطىُت سكم   .أ 

 .2004لعىت  1. جلغى حعلُماث وصف وجصيُف وظائف الصىذوق سكم ب 

 


