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 ن وحتديد تعويضات مدير مجعية أبي بكر الصديق اخلريية مبحافظة الوجهـآلية تعيي
 

يخن اإلعالى عي حاجت الجوعيت لخعييي هذيش لها على  هقععهىا اإللرخشيًىم يهقاعىت الخقاالىت اعجخوىاعم        .1

 الوذة الزهٌيت عسخقبال الولفاث .يرلك بعذ ححذيذ 

يىىخن اسىىخقبال الولفىىاث  ىىم هقىىش الجوعيىىت دي علىى  البشيىىذ اعلرخشيًىىم للجوعيىىت هش ىى  بىى  ال ىىيشة الزاحيىىت      .2

 للوخقذهيي يالقس هي الوؤهالث العلويت يشهاداث الخبشة يالذيساث .

 ياً  ححج الذساست .يالقل طلب   لوقذم الطلب اشعاس الرخشيًم يفيذُيشست  .3

ُٝشنو ٍديظ اإلداسج ىدْح ىٖذزا اىرذشب تشساعذح سسذٞظ ٍديذظ اإلداسج ٗعثذ٘ٝح ن نذح ٍذِ ا عثذا            .4

 اىرقذٌٝ عيٚ اى٘ظٞفح .ٗحثش اىطيثاخ اىَغر٘فٞح ىيششٗط ٗاىَرطيثاخ اى٘اسدج فٜ إع ُ 

عشب اىطيثاخ عيٚ اىيدْح اىَخرصح ٗذقَٖٞٞا تاعذرخذاً ٍعذاٝٞش اىرقٞذٌٞ اىَْصذ٘ي عيٖٞذا فذٜ السحذح         .5

تاىدَعٞذح اىَرفذق ٍذل اى سحذح ا عاعذٞح ىْظذاً اىعَذو ٍذِ ٗصاسج اىعَذو ٗاىرَْٞذح االخرَاعٞذح نذٌ              اىعَو

 ٝحٞو سسٞظ ٍديظ اإلداسج اىَششحِٞ ىيدْح اىَخرصح إلخشا  اىَقات خ اىشخصٞح .

 اىَفاضيح تِٞ اىَششحِٞ ٗاخرٞاس اىشخص اىَْاعة  .6

 قح اى٘صاسج عيٚ ذعِٞٞ اىَذٝش ماىَرثل ّظاًٍٞا.ٝرٌ اىشفل ىَشمض اىرَْٞح االخرَاعٞح تاى٘خٔ  خز ٍ٘اف .7

 ال ٝعرثش اىَششح حذٝثًا عيٚ ٗظٞفح ٍذٝش اىدَعٞح فعيًٞا عيٚ سأط اىعَو إال تعذ ٍ٘افقح اى٘صاسج . .8

 . ذغدٞو اىَذٝش فٜ ّظاً اىرؤٍْٞاخ االخرَاعٞح تعذ حص٘ىٔ عيٚ ٍ٘افقح اى٘صاسج عيٚ اىرعِٞٞ .9

ٍذذٖا ن نح أشٖش ٗال ذحرغة ٍْٖذا فرذشاخ اإلخذاصاخ فَٞذا عذذا       ىفرشج اخرثاس  ٝخثل اىَذٝش اىرْفٞزٛ .10

إخاصاخ ا عٞاد أٗ أٛ غٞاب آخش تاعرثْا  أٝاً اىشاحح ا عث٘عٞح إرا ٗقعد خ ه فرشج االخرثاس ٗذثذأ 

ٍذج االخرثاس ٍِ ذاسٝخ ٍثاششج اىعَو اىفعيٞح فئرا ىٌ ٝثثد صذ حٞح اىَ٘ظذأ أنْذا  ٕذزٓ اىَذذج ٝدذ٘ص       

 ىٖا ٍِ خاّة اىدَعٞذح دُٗ أٛ ذعذ٘ٝأ أٗ ٍنافذؤج فذٜ ّطذام ّظذاً اىعَذو اىغذع٘دٛ         إّٖا  خذٍرٔ خ

  .ٗعْذ نث٘خ ص حٞرٔ ىيعَو ذحرغة فرشج اىردشتح ضَِ ٍذج اىخذٍح فٜ اىدَعٞح

 

 ب توافرها يف املتقدم الشروط الواج

 أُ ٝنُ٘ عع٘دٛ اىدْغٞح  .1
 عاًٍا   35أُ ال ٝقو عَش اىَرقذً عِ  .2
 تاىعَو تاىدَعٞاخ ال ذقو عِ خَظ عْ٘اخ ٗتاىعَو اإلداسٛ خثشٓ ال ذقو عِ ن ز عْ٘اخأُ ٝنُ٘ ىذٝٔ خثشٓ  .3
 أُ ٝنُ٘ حغِ اىغٞشج ٗاىغي٘ك .4
 . عيَا تؤُ اىعَو عٞنُ٘ فرشذِٞ صثاحٞح ٍٗغاسٞح.  خشٙأاُ ٝنُ٘ ٍرفشغا ٍِ أٛ أعَاه  .5
 أُ ٝدٞذ اىعَو عيٚ اىحاعة ا ىٜ . .6
 اخادج اىرعاٍو ٍل اٟخشِٝ  .7
 تيح اىشخصٞح ٗاالخرثاس اىرحشٝشٛ اخرٞاص اىَقا .8
 أُ ٝخثل اىَرقذً ىيردشتح ن نح أشٖش  .9
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 حتديد التعويضات املالية للمدير : 

  ٝرٌ ذحذٝذ ٗذقٌٞٞ عْ٘اخ اىخثشج ىي٘ظٞفح ٍِ قثو ٍديظ اإلداسج أٗ ٍِ ٝخ٘ىٔ فٜ ٕزا ا ٍش 

  ( ٜ3000اىشاذة ا عاع  ٗ ) سٝاه (  1000ٝغرحق اىَذٝش تذه إداسج ) سٝاه 

  ( ٗٝشرشط ىَْحٔ اىثذه أُ ٝنُ٘ قذ أٍثٚ عْٔ عيٚ ذعْٞٞٔ . 1000ٝغرحق اىَذٝش تذه اّداص ) سٝاه 

 . ٛٝغريٌ اىَذٝش ساذثٔ اعرثاسًا ٍِ ذاسٝخ ٍثاششذٔ اىعَو ٗٝصشف فٜ ّٖاٝح مو شٖش ٍٞ د 

 . ذغدٞو اىَذٝش فٜ ّظاً اىرؤٍْٞاخ االخرَاعٞح 
 

 اًل : البدالت  أو

 . ٝصشف ىيَذٝش ذزامش اىغفش ٗاىغنِ ٗاىَ٘اص خ ىحث٘س اىذٗساخ ٗاىَؤذَشاخ ٗاىْذٗاخ اىرٜ ٝنيأ تٖا 

 . ٝصشف ىيَذٝش اىَْرذب ذزمشج عفش إىٚ اىدٖح اىَْرذب إىٖٞا تاىذسخح اىغٞاحٞح فٜ حاىح اىحاخح إىٚ رىل 

 َذج ٍِ قثو ٍديظ اإلداسج .ٝصشف ىيَذٝش تذه اّرذاب ىيًٞ٘ اى٘احذ حغة اٟىٞح اىَرع 
 
 

 ثانيًا  : املكافآت   

  ٔٝنُ٘ ٍْح اىَنافآخ عيٚ أعاط ذقذٝش ٍديظ اإلداسج ىْشاط اىَذٝش ٗخذٓ ٍٗ٘اظثرٔ ٗدسخح اذقأّ ىيعَو اىَْ٘ط ت
 ٗاّراخٔ ٗذفاّٞٔ فٜ اىعَو ٗرىل تْا  عيٚ ذ٘صٞح سسٞظ ٍديظ اإلداسج أٗ ّاسثٔ .

 
 

 ثالجًا  : التدريب    

 ىدَعٞح ٗحغة ذ٘فش االٍناّٞاخ ت٘ضل تشّاٍح ىرذسٝة اىَذٝش ىشفل ٍغر٘ٙ مفا ذٔ اى٘ظٞفٞح عيٚ أُ ٝنُ٘ رىل ذقً٘ ا
 حغة االحرٞاج ٗأٗى٘ٝح االعرحقام .

 . صشف أخش اىَذٝش ط٘اه فرشج اىرذسٝة أٗ حغثَا ٝرفق عيٞٔ تِٞ ٍديظ اإلداسج  ٗاىَ٘ظأ 

  ٙاىدَعٞح فرشج ذعاده فرشج اىرذسٝة أٗ حغثَا ٝرفق عيٞٔ تِٞ ٍديظ اإلداسج ٝيرضً اىَذٝش اىزٛ ٝرٌ ذذسٝثٔ تؤّٔ ٝعَو ىذ
 ٗاىَ٘ظأ .

 

 

 

 

 

 


