منوذج سياسة
تعارض املصاحل للجمعيات األهلية
حمضر إجتماع أعضاء جملس اإلدارة ( ) 13
بتاريخ 1439 / 01 / 18هـ .املوافق 2017 / 10/ 08م
واملوافقة على تعيني املدير التنفيذي
مسؤوالً عن سياسة تعارض املصاحل

متيهيد:
 .1تحترم " الجمعير اهليير " خصوصري كر شرص يعمر لصرللهال وتعر مرل يقرو بر مر تصرفال خرلج إطرلج
العمر لرس مر إلتملمارل إال َّ
أن الجمعير ترف أن املصرلل الشصصري ملر يعمر لصرللهال أنارل مملجسر أي
أنشرة اجتملعير أو مرلي ،أو غيملرل قر تتر اخ بصروج مبلشرف أو غيرم مبلشرف مر موضروعيت أو والئر
للجمعي ممل ق ينشأ مع تعلجض ف ،املصلل .
 .2ترمم الجمعير بقيمارل ومبلدئهرل املتمثير فر ،النزالر والعمر الجمرل  ،والعالير واملبرلدج واإلنجرلِ وترأت سيلسر
تعلجض املصلل الصلدج ع الجمعي ؛ لتعزيز تيك القيم وحمليتهل وذلك لتفلدي أن تمنف املصرله الشصصري
أو العلئيير أو املااير هي شرص يعمر لصرلل الجمعير علر أدا واجبلتر تجرل الجمعير أو أن يتحصر مر
خالل تيك املصلل عل مكلسب عل حسلب الجمعي .

أوالً :نطاق وأهداف السياسة :
أ-

ب-

-

ث-
ح-

م ع اإلخالل بمل جل ف ،التشفيعل والقوانين املعمول بهل ف ،املميك العفبي السعودي
التي تحكم تعلجض املصلل ونظل الجمعيل واملمسسل اهليي والئحت التافيذي والالئح
ا
اهسلسي للجمعي تأت لذ السيلس استكملال لال دون أن تح َّ محيال.
تةبق لذ السيلس عل ك شص يعم لصلل الجمعي ويشم ذلك أعضل الجمعي
العمومي وأعضل مجي اإلداج وأعضل اللجلن املابثق م مجي اإلداج وم يفي الجمعي
التافيذيين وجمي موظفيهل ومتةوعيهل.
يشم تعلجض املصلل مل يتعيق بلهشصلص أنفسام املذكوجي ف ،الفقف السلبق ومصلل أي
شص آخف تكون لام عالق شصصي بهم ويشم لمال الزوج اهبال الوال ي اهشقل أو
غيملم م أافاد العلئي .
ا
تع لذ السيلس جز ا ال يتجزأ م الونلئق التي تفبط الجمعي بلهشصلص العلميين
لصللهال سوا كلنت تيك الونلئق قفاجا تعيين أو عقود عم .
ا
تضم الجمعي العقود التي تبممال م استشلجييهل الصلججيين أو غيملم نصوصل تاظم
تعلجض املصلل بمل يتفق م أحكل لذ السيلس .
ته ف لذ السيلس إي حملي الجمعي وسمعتهل وم يعم لصللهال م أي أشكلل تعلجض
املصلل السيبي التي ق تنشأ بسبب ع اإلاصلح.

ثانياً :مسؤوليات وصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اخلاصة بسياسة تنظيم تعارض املصاحل:
.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9

إداج تعلجض املصلل أح االختصلصل الفئسس ملجي اإلداج .
يجوِ ليمجي تكوي لجلن مح د او تكييف اح لجلن املابثق م املجي لياظف ف ،املسلئ
التي م املحتم أن تاةوي عل تعلجض مصلل م مفاعل متةيبل استقاللي تيك
اللجلن.
ال يكون الشص ف ،حلل تعلجض مصلل إال اذا قفج مجي إداج الجمعي ايمل يخ
تعلمال الجمعي م الغيم أو تعلمال أعضل املجي وكبلج التافيذيين ف ،الجمعي أن
الهلل تاضوي عل تعلجض مصلل وتكون صالحي القفاج م املسمول التافيذي بخصوص
بلق ،موظف الجمعي .
ا
يجروِ ملجير اإلداج واقرل لسريةت التق يفير أن يقرفج – بشرأن كر حللر علر حر – االعفرل مر املسروولي عار
ا
تعلجض املصلل الذي ق ينشأ عفضل م حين آلخف ف ،سيلق نشلطل الشص
وقفاجات املعتلد أو الذي ق ينشأ ف ،سيلق عمي م الجمعي سوا مل يتعيق بمصلل مللي أو
بمصلل تعيق ع القيل بواجب ف ،التصفف عل أكم وج بمل يتوااق م مصلل الجمعي .
عا مل يقفج مجي اإلداج أن الهللر تعرلجض مصرلل ييترز صرلحب املصرله املتعلجضر بتصرهي وضرع وبجمير
اإلجفا ا التي يقفجلل مجي اإلداج وإتبلع االجفا ا املاظم لذلك.
ملجير إداج الجمعير صرالحي إيقرلع الجرزا ا علر مخرللف لرذ السيلسر وجار القضرليل الجالئير والهقوقير
ليمةللب بلهضفاج التي ق تاجم ع ع التزا جمي ذوي العالق بهل.
مجي اإلداج لو املخول ف ،تفسيم أحكل لذ السيلس عل أن ال يتعلجض ذلك م االنظم
السلجي والالئح اهسلسي للجمعي وأنظم الجال املشفا .
يعتم مجي اإلداج لذ السيلس ويبيغ جمي موظف الجمعي وتكون نلاذ م تلجيخ اإلبالغ.
يتوي مجي اإلداج التأك م تافيذ لذ السيلس والعم بموجبهل وإجفا التع يال
الالِم عييهل.

ثالثاً :حاالت تعارض املصاحل:

 .1ال يعني وجود مصله لشص يعم لصلل الجمعي ف ،أي نشلط يتعيق سوا ا بشك مبلشف أو غيم مبلشف
بللجمعير قيرل تعرلجض فر ،املصرلل برين الةرفاين  .ولكر قر ينشرأ تعرلجض املصرلل عار مل يةيرب ممر يعمر
ا
ا
لصرلل الجمعير أن يبر ي جأيرل أو يتخرذ قرفاجا أو يقرو بتصرفف ملصرله الجمعير وتكرون ل ير فر ،نفر
الوقت َّإمل مصله تتعيق بشك مبلشف أو غيم مبلشف بللفأي املةيوب ما إب اؤ أو بللتصفف املةيوب مار
اتخرلذ أو أن يكرون ل ير إلترزا تجرل طرفف آخرف غيرم الجمعير يتعيرق بهرذا الرفأي أو القرفاج أو التصرفف  .إذ
تاةروي حرلال تعرلجض املصرلل علر انتهرل ليسرفي وإسرل السرتعملل الثقر وتحقيرق ملكلسرب شصصري
وِعزع ليوال للجمعي .
 .2لذ السيلس تض امثي ملعلييم سيوكي لع د م املواقف إال أنهل بللضفوج ال تغةى جمي املواقف اهخف
املحتم ح وثهل ويتحتم عل ك م يعم لصلل الجمعي التصفف م تيقل أنفسرام بصروج تتملشرى مر
لذ السيلس وتجاب مل ق يب و أن سيو يخللف لرذ السيلسر ومر االمثير علر حرلال التعرلجض
مل يل:،
ا
 ينشرأ تعرلجض املصرلل مرثال فر ،حللر أن عضرو مجير اإلداج أو عضرو أي لجار مر لجلنر أو أي مر مروظف
ا
الجمعي مشلجكل ف ،أو ل صي بأي نشلط أو ل مصرله شصصري أو مصرله تاظيمير أو مااير فر ،أي عمر أو
نشرلط قر يرمنف بشرك مبلشرف أو غيرم مبلشرف علر موضروعي قرفاجا ذلرك العضرو أو املوظرف أو علر ق جاتر فر،
تأدي واجبلت ومسووليلت تجل الجمعي .
ا
 ينشأ التعلجض فر ،املصرلل أيضرل فر ،حللر أن عضرو مجير اإلداج أو أحر كبرلج التافيرذيين يتيقرى أو يحصر علر
ا
مكلسرب شصصري مر أي طرفف آخرف سروا كرلن ذلرك بةفيقر مبلشرف أو غيرم مبلشرف مسرتفي ا مر موقعر
ومشلجكت ف ،إداج شمون الجمعي .
 ق ينشأ التعلجض ف ،املصلل م خالل اإلستفلد امللدي م خالل ال خول فر ،معرلمال ملدير برللبي أو الشرفا
أو التأجيم للجمعي .
ا
 أيضل ق ينشأ التعلجض ف ،املصلل م خالل تعيين اهبال أو اهقفبل ف ،الوظلئف أو توقي عقود معام
 مر إحر صروج تعرلجض املصرلل تكرون فر ،حرلل اجتبرلط مر يعمر لصرلل الجمعير فر ،جار أخرف ويكرون بي هرل
تعلمال م الجمعي .
 الا ايل واإلكفاميل التي يحص عييهل عضو مجي

اإلداج أو موظف الجمعي م أمثي تعلجض املصلل .

 االستثملج أو امليكي ف ،نشلط تجلجي أو منشرأ تقر خر مل أو تسرتقب خر مل حللير مر الجمعير أو تبحر
ع التعلم م الجمعي .
ا
ا
خلصرل للجمعير والتري يةير عييهرل بحكرم العضروي أو
 إاشرل اهسرفاج أو إعةرل املعيومرل التري تعتبرم ميكرل
الوظيف ولو بع تفك الص م .
 قبرول أحر اهقرلجب لار ايل مر أشرصلص أو جارل تتعلمر مر الجمعير بهر ف الترأنيم علر تصرفال العضرو أو
املوظف بللجمعي ق ينتج عا تعلجض املصلل .
 تسيم عضو مجي اإلداج أو املوظف أو أح أافاد علئيت م أي جا ملبللغ أو أشيل ذا قيمر بسربب تعلمر
تيك الجا م الجمعي أو سعيهل ليتعلم معال.
 قيرل أي جار تتعلمر أو تسرى ليتعلمر مر الجمعير بر ا قيمر ارواتيم مةيوبر مر املوظرف أو أحر أارفاد
علئيت .
ا
ا
 إسرتخ ا أصرول وممتيكرل الجمعير ليمصرله الشصصري مر شرأن أن يظارف تعلجضرل فر ،املصرلل اعييرل أو
ا
محتمال كلستغالل أوقل دوا الجمعي أو موظفيهل أو مع اتهل أو مالاعال لغيم مصلل
الجمعير أو ألر ااال أو إسرل اسرتخ ا املعيومرل املتحصري مر خرالل عالقر الشرص بللجمعير ؛ لتحقيرق
مكلسب شصصي أو علئيي أو مااي أو َّ
أي مصلل أخف .

رابعاً :اإللتزامات:
 .1عل ك م يعم لصلل الجمعي أن ييتز بللتلي:،
 اإلقفاج عل سيلس تعلجض املصلل املعتم م الجمعي عا االجتبلط بللجمعي
 اإللترزا بقرريم الع الر والنزالر واملسررمولي واهملنر وعر
اآلخفي عل مصلل الجمعي .
ا
ا
 عر اإلسرتفلد بشرك غيرم قرلنون ملديرل أو معاويرل لرو أو أي مر ألير وأصر قلئ ومعلجار مر خرالل أدا عمير
ا
لصلل الجمعي .
املحلبررل أو الواسررة أو تقر يم مصررله الرراف

 تجاب املشلجك ف ،اتخلذ القفاجا التي تمدي لتعلجض مصلل أو توح ،بذلك .
ا
 تعبو نموذ الجمعي الصلص بلإلاصلح ع املصلل ساويل.

أو

 اإلاصلح لفئسس املبلشف ع أي حلل تعلجض مصلل أو شربه تعرلجض مصرلل طلجئر سروا ا كلنرت مللير أو غيرم
مللي .

 اإلبالغ ع أي حلل تعلجض مصلل ق تنتج عا أو ل غيم مم يعم لصلل الجمعي .
 تق يم مل يثبت إنهل حلل تعلجض املصلل ف ،حلل وجود أو ف ،حلل طيب الجمعي ذلك.

خامساً :متطلبات اإلفصاح:

 .1يتعين عل أعضل مجي اإلداج واملسمولين التافيذيين وغيملم م املوظفين واملتةوعين
التقي التل بلإلاصلح للجمعي ع الهلال التللي حيثمل انةبق والهصول عل موااقتهل
ف ،ك حلل حيثمل اقتضت الهلج سوا انةو عل تعلجض اعل ،أو محتم ليمصلل أ ال:
 يتعررين عل ر أعضررل مجي ر اإلداج واملسررمول التافيررذي وغيررملم م ر املرروظفين واملتةرروعين اإلاصررلح ع ر أي ر
وظ ررلئف يش ررغيونهل أو اجتب ررلط شصم ررىي لا ررم م ر جمعي ر أو ممسس ر خلججي ر س رروا كلن ررت داخ ر املميك ر أ
خلججال.
 يتعررين عل ر أعضررل مجي ر اإلداج واملسررمول التافيررذي وغيررملم م ر املرروظفين واملتةرروعين اإلاصررلح ع ر أي ر
حص ميكي لام ف ،املمسسل الفبحي .
 يتعررين عل ر أعضررل مجي ر اإلداج واملسررمول التافيررذي وغيررملم م ر املرروظفين واملتةرروعين اإلاصررلح ع ر أي ر
وظيف ر أو مصررله مللي ر أو حص ر ميكي ر تخ ر أي م ر أا رفاد أسررفلم ( الوال ر ان والزوج ر /الزوجررل /الررزو
واهبال /البال ) ف ،أي جمعيل أو ممسسل جبحي تتعلم م الجمعي أو تسى ليتعلم معال.
 يتع ررين علر ر كر ر أعض ررل مجير ر اإلداج واملس ررمولين التافي ررذي وغي ررملم مر ر امل رروظفين واملتة رروعين اإلاص ررلح
للجمعير والهصررول علر موااقتهررل علر أير حللر يمكر أن تاةرروي علر تعررلجض محظرروج فرر ،املصررلل  .وتخضر
جمي ر لررذ الهررلال ليمفاجع ر والتقيرريم م ر قب ر مجي ر إداج الجمعي ر واتخررلذ الق رفاج فرر ،ذلررك .عا ر انتقررلل
املوظ ررف إي ر وظيف ر جئلس رري ف رر ،الجمعي ر أو إي ر وظيف ر ف رر ،إداج أخ ررف أو غي ررم ذل ررك م ر الوظ ررلئف الت رري جبم ررل
تاةرروي عل ر تعررلجض فرر ،املصررلل جبمررل يتعررين عل ر املوظررف إعررلد تعبو ر نمرروذ تعررلجض املصررلل وأخالقيررل
ا
العم وبيلن اإلاصلح ف ،غضون ( )30يومل م تغييم الوظيفر  .كمرل تقر علر عرلتق الرفئس املبلشرف ليموظرف
مسمولي التأك م قيل املوظف بتعبو استملج اإلاصلح عل نحو تل .
 .2يعررفض التقصرريم فرر ،اإلاصررلح ع ر لررذ املصررلل والهصررول عل ر موااق ر الجمعي ر عييهررل املسررمول التافيررذي
وغيررم م ر امل رروظفين واملتة رروعين لإلج رفا ا التأديبي ر طبق ررل لاظ ررل العم ر والتامي ر اإلجتملعي ر ف رر ،املميك ر
العفبي السعودي والالئح اهسلسي ف ،الجمعي .

سادساً :تقارير تعارض املصاحل:
أ -تودع جمي نملذ إاصلح أعضل مجي اإلداج ل لجا ____________.
ب -تودع جمي نملذ إاصلح موظف أو متةو  ،الجمعي ل اإلداج ____________.
ا
ا
 يق مفاج حسلبل الجمعي الصلجج ،تقفيفا خلصل بلهعملل والعقود املبمم لصلل الجمعي والتي تاةويعل مصله مبلشف أو غيم مبلشف لعضو املجي حلل طيب جئس مجي اإلداج ويضم ذلك م تقفيف
الساوي هدا الجمعي الذي يق م للجمعي العمومي .
ا
ا
د -تص ج اإلداج املخول بلملفاجع ال اخيي تقفيفا ساويل يعفض عل مجي اإلداج يوض تفلصي
ا
اهعملل أو العقود التي انةو عل مصله ملوظف الجمعي واقل لاملذ اإلاصلح املودع ل يهل.
ا
حي إن لذ السيلس تع جز ا ال يتجزأ م الونلئق التي تفبط الجمعي بلهشصلص العلميين لصللهال اإن
ال يجوِ مخللف أحكلمال واإللتزامل الواجد بهل.

.1

تعيهد وإقرار :

نقف ونتعا نح أعضل مجي اإلداج /
بأنال ق اطيعال عل سيلس تعلجض املصلل الصلص بر "اسرم الجمعير " وبارل عيير نواارق ونقرف ونيترز بمرل ايهرل ونتعار
ا
بعر الهصرول علر أي مكلسرب أو أجبرلح شصصري بةفيقر مبلشرف أو مبلشرف مسرتفي ا مر موقعارل كأعضرل بمجير
اإلداج أو مروظفين فرر ،الجمعير وبعر

إسررتخ ا أي معيومرل تخر

الجمعير أو أصررولال أو مواجدلررل هغفاضررال

الشصصي أو أقلجبال أو أص قلئال أو إستغاللال هي مافع أخف .
اإلســـــم
ال كتوج  /سعي ب دليم مبلج القحةلن

جئس

ال كتوج  /عب العزيز ب حس صلل جعفف

نلئب مجي

ال كتوج  /سلمف ب مقبول محم شفيف
اهستلذ  /نلدج ب إبفاليم عل ،عذيبي

العضوية
مجي اإلداج
اإلداج

اهمين العل
أمين الصا وق

ال كتوج  /مشبب ب محم عل ،آل ملن

عضو مجي

اإلداج

اهستلذ  /يلسف ب صلل مصةفى جاج

عضو مجي

اإلداج

اهستلذ  /تفك ب عب هللا محم املةوع

عضو مجي

اإلداج
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ا
ا
س :ل تميك َّ
أي مصله مللي ف ،أي جمعي أو ممسس جبحي تتعلم م الجمعي ؟
نعم
ال
ا
ا
س :ل يميك أي افد م أافاد علئيتك َّ
أي مصله مللي ف ،أي جمعي أو ممسس جبحي تتعلم م الجمعي ؟
نعم
ال
فرر ،حلل ر اإلجلب ر برراعم عل ر أي م ر اهسرروي السررلبق اأن ر يجررب عييررك اإلاصررلح ع ر التفلصرري الصلص ر بتميررك أي
عم تجلجي أو وجود مصله مللي ف ،أي أعملل تجلجي م قبيك أو م قب أي م أافاد علئيتك.
تاريخ اإلصدار اهلجري
اسم
النشلط

نوع
النشلط

امل يا

جقم
السج
أو
جخص
العم

اليو

الشاف

السا

تاريخ اإلصدار امليالدي
اليو

الشاف

السا

ل
حصيت
عل
موااق
الجمعي ؟

ل تفتبط
الشفك
بعالق
عم م
الجمعي ؟

املصله
املللي
اإلجمللي
()%

ا
ماصبل (مث ماصب عضرو فر ،مجير
س :ل تتقي
أو ل يك عضوي ل أي جا أخف غيم الجمعي
نعم
ال
س :لر يتقير أي مر أارفاد أسرفتك (الوال ان/الزوجر /الزوجل /الزو /اهبال والبارل ) ماص اربل (مثر ماصرب عضررو
ف رر ،مجي ر إداج أو لجا ر أو أي جا ر أخ ررف ) أو يش ررلج ف رر ،أعم ررلل أو أنش ررة أو ل ي ر عض رروي ف رر ،أي جا ر أخ ررف غي ررم
الجمعي ؟
نعم
ال
إداج أو لجار أو أي جار أخرف ) أو تشرلج فر ،أعمرلل أو أنشرة

فرر ،حلل ر اإلجلب ر برراعم عل ر أي م ر اهسرروي السررلبق اأن ر يجررب عييررك اإلاصررلح ع ر التفلصرري الصلص ر بشررغ أي
ماصررب و  /أو املشررلجك فرر ،أي أعمررلل خلججي ر (م ر شررفكل الجمعي ر الهكوم ر أو القةررلع الصررلص) م ر قبيررك أو م ر
قب أي م أافاد علئيتك.
هل ترتبط اجليهة
اسم اجليهة

نوع اجليهة

املدينة

بعالقة عمل مع
اجلمعية؟

هل حصلت على

صاحب

موافقة اجلمعية؟

املنصب

هل تتحصل على مكاسب
املنصب

مالية نظري توليك هذا
املنصب؟

س :ل ق مت لك أو هي أح م أافاد علئيتك ل ي أو أكثم م جا خلج الجمعي ولارل صري حللير أو مسرتقبيي
بللجمعي سوا قبيتهل أ لم تقبيال؟
نعم
ال
ف ،حلل اإلجلب باعم علر السرمال السرلبق اإنر يجرب عييرك اإلاصرلح عر تفلصري الا ير عار قبولارل مر قبيرك أو
م قب أي م أافاد علئيتك.

اسم
مق
الا ي

الجا

تاريخ تقديم اهلدية

تاريخ تقديم اهلدية

اهلجري

امليالدي

اليو

الشاف

السا

اليو

الشاف

السا

ل
قبيت
الا ي ؟

ل تفتبط الجا
بعالق عم م
الجمعي ؟

نوع الا ي

قيم
الا ي
تق يفيل

أقف أنل املوق أدنل أنل جمير املعيومرل أعرال مح نر وةرهيح ومتملشري مر سيلسر تعرلجض املصرلل املعتمر مر
الجمعي .
االسم:
املسمى الوظيف :
التلجيخ:
التوقي

حمضر اإلجتماع الثاني عشر
ألعضاء جملس اإلدارة ()12
بتاريخ 1439 / 01 / 18هـ املوافق 2017 / 10/ 08م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حمضر إجتماع رقم ( ) 12

الهم هلل جب العلملين والصال والسال عل محم وعل آل وةهب
اقر ر ر ر عقر ر ر ر إجتمر ر ر ررلع أعضر ر ر ررل مجير ر ر ر

وبع :

إداج جمعي ر ر ر ر التةر ر ر رروع الصيمير ر ر ر (ازع ر ر ر ر ) وذلر ر ر ررك فر ر ر رر ،ير ر ر ررو

اإلنا ر ر ر ررين ت ر ر ر ررلجيخ 1438 / 11 / 29لر ر ر ر رر .املواا ر ر ر ررق  . 2017 / 8/ 21الس ر ر ر ررلع  9,00 :وذل ر ر ر ررك بحض ر ر ر رروج
أعضل مجي
1
2
3
4
5
6
7

إداج الجمعي :
ال كتوج  /سعي ب دليم مبلج القحةلن
اهستلذ  /عب العزيز ب حس صلل جعفف
ال كتوج  /سلمف ب مقبول محم شفيف
اهستلذ  /نلدج ب إبفاليم عل ،عذيبي
املاا س  /مشبب ب محم عل ،آل ملن
اهستلذ  /يلسف ب صلل مصةفى جاج
اهستلذ  /تفك ب عب هللا محم املةوع

وف ،ب اي اإلجتملع ألقى جئس
ا
سلئال هللا لام العون والس اد.

مجي

جئس مجي اإلداج
نلئب جئس مجي اإلداج
اهمين العل
أمين الصا وق
عضو مجي اإلداج
عضو مجي اإلداج
عضو مجي اإلداج

إداج الجمعي كيمت شكف أعضل مجي

اإلداج عل جاودلم

عقب ذلك نوقشت املواضيع املدرجة على جدول أعمال اإلجتماع وكانت على النحو التالي:
جمعي التةوع الصيمي (ازع ) .وإعتملدلل.
اإلبالغ ع املخللفل وحملي املبيغين.
نموذ تعلجض املصلل .
اإلحتفلظ بللونلئق وإتالاال.
الصصوصي ليملنحين.
خصوصي البيلنل .

1

عفض سيلسل
 .1سيلس
 .2سيلس
 .3سيلس
 .4سيلس
 .5سيلس

2

إنجلِا الجمعي خالل شاف ( جمضلن ر ر شوال ر ر ذو القع ).
مل يستج م أعملل :

3

 إجتملع الهوكم .
 تعيين افيق عم لتمشي مكتب محلسبي للجمعي .
 تفشي امل يف التافيذي اهستلذ /أحم ب عل ،عسيمي.

وبعد نقاش املواضيع السابقة قرر اجمللس ما يلي :
اإلداج لسيلسل الجمعي .

1

إعتملد أعضل مجي

2

إعتملد امل يف التافيذي للجمعي  .اهستلذ /أحم ب عل عسيمي.

3

تكييف اهستلذ /يلسف ب صلل جاج واهستلذ /نلدج ب إبفاليم عذيبي لتمشي مكتب
محلسبي للجمعي .

وفر ر رر ،نهلي ر ر ر اإلجتمر ر ررلع ق ر ر ر

سر ر ررعلد جئر ر ررس

املا ر ر ر رروج ش ر ر ر رركف لجمي ر ر ر ر أعض ر ر ر ررل مجي ر ر ر ر

مجي ر ر ر

إداج جمعي ر ر ر التةر ر رروع الصيمي ر ر ر (ازع ر ر ر ) بلمل يا ر ر ر

ا
اإلداج عل ر ر ر ر حفص ر ر ر ررام بللهض ر ر ر رروج س ر ر ر ررلئال هللا للجمي ر ر ر ر

التوايق والس اد.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

اإلسررم

التوقي

 1ال كتوج  /سعي ب دليم مبلج القحةلن
 2اهستلذ /عب العزيز ب حس صلل جعفف
 3ال كتوج  /سلمف ب مقبول محم شفيف
 4اهستلذ  /نلدج ب إبفاليم عل ،عذيبي

إعتذج لسفف

 5املاا س  /مشبب ب محم عل ،آل ملن
 6اهستلذ  /يلسف ب صلل مصةفى جاج

إعتذج لسفف

 7اهستلذ  /تفك ب عب هللا محم املةوع

