
 

 

 

 

 2102لس نة    التعلاميت التنظميية لإتالف الواثئق يف صندوق املعونة الوطنية رمق 

لس نة  63/ي( من قانون صندوق املعونة الوطنية رمق 8صادره مبوجب أ حاكم املادة )

0883 

 6883لسنة  63( من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم ز/8صادره بموجب أحكام المادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليمات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سّمى هزه الخعلُماث ) ( :1املادة )
ُ
حعلُماث إجالف الىزائم في صىذوق املعىهت الىطىُت لسىت ح

 م2012ً
ً
عمل بها اعخباسا  .م4/9/2012 ( وَُ

جىىن لليلماث والعباساث الخالُت حُثما وسدث في هزه الخعلُماث املعاوي أملبِىت إصاء ول  ( :2املادة ) 

ىت على غير رلً :  منها ما لم جذٌ اللٍش

 املعىهت الىطىُت.: صىذوق  الصىذوق               

 : مجلس إداسة الصىذوق. املجلس            

 : مذًش عام الصىذوق. املذًش العام            

 :لجىت إلاجالف املشيلت وفلا لهزه الخعلُماث اللجىت            

ىعت محف  : هي اللُىد وألاوساق واملسدىذاث والىمارج والبُاهاث الشسمُت سىاء واهذ الىزُلت           

 في ملفاث او دفاجش او سجالث او أًت وسُلت أخشي.

 لغاًاث إلاجالف ًخم جصيُف وزائم الصىذوق الى ما ًلي : ( :3املادة )

. الىزائم املخعللت باملىخفعين وطالبي الاهخفاع مً خذماث الصىذوق في مجاٌ  أ

الطاسئت ومعىهت املعىهاث املالُت املخىشسة بيافت أهىاعها ومخابعتها واملعىهاث املالُت 

 الخأهُل الجسماوي وكشوض الخأهُل املنهي والخعلُمي بيافت أهىاعها .

 ب. الىزائم املخعللت بشؤون املىعفين والعاملين في الصىذوق.

ت الصادسة عً الصىذوق.  ج. الىزائم املخعللت بالىخب واملشاسالث إلاداٍس

 د. الىزائم املخعللت بمجلس اداسة الصىذوق.

 املسدىذاث والسجالث واللُىد املالُت.هـ.الىزائم و 

 و.الىزائم املخعللت بالذساساث وألابحار الخاصت بمجاالث عمل الصىذوق.

ش الخذكُم والخحلم والخحلُم .  ص.الىزائم املخعللت بخلاٍس

ًخم حشىُل لجان إلاجالف في الصىذوق بلشاس مً املذًش العام على ان الًلل عذد أعضاء  : (4املادة )

 :اللجىت الىاحذة بشئِسها عً زالزت مىعفين جىىن مهامها على الىحى الخالي



أ. مشاجعت وجذكُم الىشىفاث املعذة بالىزائم املشاد إجالفها وسفعها ملشوهت 

 جاار اللشاس املىاسب.بالخىصُاث املىاسبت إلى املذًش العام ال

ب. معاًىت الىزائم املشاد اجالفها والخحلم مً اوسجام مخطلباث اجالف هزه الىزائم 

 مع الششوط والضىابط الىاسدة في هزه الخعلُماث.

ج. الخحلم مً احخفاظ الجهت املاخصت في الصىذوق بيسخ مُىشوفُلمُت أو أكشاص 

ائم ًشاد إجالفها أو إطالت أمذ الاحخفاظ مذمجت أو بأي وسُلت إلىتروهُت أخشي ألًت وز

  بها وفلا لهزه الخعلُماث او متى اكخضذ املصلحت العامت رلً.

لت التي جشاها اللجىت مىاسبت بعذ أخز مىافلت املذًش العام  د. إجالف الىزائم بالطٍش

على رلً على أن ٌشترن في جمُع مشاحل عملُت إلاجالف ممثل عً الجهاث الشكابُت 

 زًت املحذدة وفلا ملا هى واسد في هزه الخعلُماث.والخىفُ

هـ. جىغُم محضش إجالف مً زالزت وسخ على ألاكل ،ًخضمً جفصُالث عً الىزائم التي 

 جم إجالفها وجىصَع وسخ مً املحضش على الجهاث املعىُت في الصىذوق.

  

 (:5املادة )

ء على طلب ًلذم للمذًش العام مً أ. ًخم الىغش في اجالف الىزائم التي جيخهي الحاجت اليها بىا

ت املاخصت في الصىذوق والتي عليها اعذاد هشىفاث جفصُلُت جحذد فيها  الجهت إلاداٍس

 الىزازم املشاد اجالفها وبُان أهىاعها وعذدها وأًت بُاهاث مهمت جخعلم بها ومبرساث اجالفها.

ىٍله للجىت الاجالف املاخصت التي علُه في حاٌ مىافلت املذًش العام على الطلب ًلىم بخح . ب           

 ان ٌشيلها وفلا ملا وسد في هزه الخعلُماث.

  

ت املاخصت بخلذًم طلب  ( :6املادة ) لغاًاث اجالف الىزائم ًلصذ بالجهت إلاداٍس

 الخىغُمُت العاملت في الصىذوق وعلى الىحى الخالي: الىحذاث ؛ إلاجالف

 امين سش مجلس اداسة الصىذوق فُما ًخعلم بئجالف وزائم مجلس الاداسة. .1

املخىشسة والطاسئت   مذًش املعىهاث املالُت فُما ًاص إجالف الىزائم املخعللت باملعىهاث املالُت  .2

 ووزائم عذم املىافلت ليافت أهىاع املعىهاث املالُت.

ب فُما ًاص وزائم الدشغُل والخ .3 ب ووزائم الخأهُل املنهي مذًش الخأهُل والخذٍس ووزائم    ذٍس

 الخأهُل الجسماوي ووزائم اللشوض الخعلُمت.

 مذًش املىاسد املالُت فُما ًاص السجالث واللُىد واملسدىذاث والىمارج املالُت. .4

ت فُما ًاص الىزائم املخعللت بشؤون املىعفين والعاملين في الصىذوق. .5  مذًش املىاسد البشٍش

ت الصادسة والىاسدةمذًش الشؤون الاداٍس .6 عً/الى     ت فُما ًخعلم بالىخب واملشاسالث إلاداٍس

 الصىذوق.

ش لجان الخذكُم والخحلم والخحلُم . .7  مذًش الشكابت والخذكُم الذاخلي فُما ًاص جلاٍس



وألابحار الخاصت    سئِس وحذة ألابحار والذساساث فُما ًاص همارج واسخماساث الذساساث   .8

 بمجاالث عمل الصىذوق.

مذًش مىخب الصىذوق في املحافغت او اللىاء فُما ًاص أي هىع مً اهىاع الىزائم املىجىدة في  .9

 مىخبه.

ًخم إجالف الىزائم املخعللت باملىخفعين وطالبي الاهخفاع مً خذماث الصىذوق في مجاٌ  (:7املادة )     

الطاسئت ومعىهت الخأهُل  املعىهاث املالُت املخىشسة بيافت أهىاعها ومخابعتها واملعىهاث املالُت

ب والدشغُل بيافت أهىاعها على الىحى الخالي:  الجسماوي وكشوض الخأهُل املنهي والخعلُمي والخذٍس

  

  

             

  

  

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

 وزائم املعىهاث املالُت املخىشسة
 5بعذ مشوس ما الًلل عً 

 سىىاث على اًلاف الاهخفاع.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

 وزائم املعىهاث املالُت الطاسئت
 5بعذ مشوس ما الًلل عً 

 سىىاث على الاهخفاع.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

 وزائم الخأهُل املنهي
 8بعذ مشوس ما الًلل عً 

 سىىاث على حسذًذ اللشض.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

 وزائم الخأهُل الجسماوي
 5بعذ مشوس ما الًلل عً 

 سىىاث على الاهخفاع

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

 وزائم اللشوض الخعلُمت
 8  بعذ مشوس ما الًلل عً

 سىىاث على حسذًذ اللشض.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

ب  وزائم الدشغُل والخذٍس
 5بعذ مشوس ما الًلل عً 

 سىىاث على الخذاٌو بها.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

وزائم عذم املىافلت ليافت 

 أهىاع املعىهاث

بعذ مشوس ما الًلل 

سىت واملت على          عً

 عذم املىافلت.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي



 

 ًخم اجالف الىزائم املخعللت بمجلس إداسة الصىذوق على الىحى الخالي: ( :8املادة )

         

  

  

 ًخم أجالف الىزائم املخعللت بشؤون املىعفين والعاملين في الصىذوق على الىحى الخالي: (:9املادة )

  

  

  

  

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

 كشاساث مجلس إلاداسة
 20بعذ مشوس ما الًلل عً 

 عاما مً صذوس اللشاس.

مشاسهت ممثل عً دائشة املىخبت 

 و الىطىُت

الاحخفاظ بيسخ منها بأي وسُلت 

 إلىتروهُت

اًت وزائم اخشي عذا 

 اللشاساث

 7بعذ مشوس ما الًلل عً 

سىىاث مً صذوسها او 

 اهتهاء الخذاٌو بها.

يسخ منها بأي وسُلت الاحخفاظ ب

إلىتروهُت ألًت محخىٍاث ًشاد إطالت 

أمذ الاحخفاظ بها متى اكخضذ 

 املصلحت العامت رلً.

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

امللفاث الخاصت باملىعفين 

والعاملين الزًً اهتهذ خذماتهم 

 مً الصىذوق 

بعذ مشوس ما الًلل عً 

خ اهتهاء 60 سىت على جاٍس

 خذماتهم

مشاسهت مىذوب عً 

وحذة الشكابت والخذكُم 

 الذاخلي

 اًت وزائم اخشي جخعلم باملىعفين

بعذ مشوس ما الًلل عً 

خ اهتهاء 7 سىىاث على جاٍس

 بهاالخذاٌو 

مشاسهت مىذوب عً 

وحذة الشكابت والخذكُم 

 الذاخلي



ت الصادسة والىاسدة عً /الى الصىذوق على  (:10املادة ) الىزائم املخعللت بالىخب واملشاسالث إلاداٍس

 الىحى الخالي:

  

  

  

  

ًخم إجالف الىزائم املخعللت باملسدىذاث والىمارج والسجالث واللُىد املالُت الخاصت  (:11املادة )

بالصىذوق وفلا للخعلُماث الخطبُلُت للشؤون املالُت الصادسة عً وصٍش املالُت ورلً بمشاسهت 

 ممثل عً دًىان املحاسبت ومىذوب عً وصاسة املالُت.

ذساساث وألابحار الخاصت بمجاالث عمل الصىذوق على ًخم اجالف الىزائم املخعللت بال (:12املادة )

 الىحى الخالي:

     

  

  

  

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

ت التي جحخىي على  الىزائم إلاداٍس

مشاسالث سوجُيُت في شتى 

ت.  املجاالث إلاداٍس

بعذ مـشوس ما الًلل عً 

خ 10 سىىاث على جاٍس

 صذوسها.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي

  

 الىزائم الىاسدة للصىذوق.

بعذ مشوس ما الًلل عً 

خ 7 سىىاث على جاٍس

 وسودها.

الاحخفاظ بيسخ منها بأي 

وسُلت إلىتروهُت ومشاسهت 

مىذوب عً وحذة الشكابت 

 والخذكُم الذاخلي

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

ش وخالصت هخائج الذساساث  جلاٍس

 والبحىر

بعذ مشوس ما الًلل عً 

خ 15 سىت على جاٍس

 اعخمادها لليشش.

الاحخفاظ بيسخ منها بأي 

وسُلت إلىتروهُت ومشاسهت 

مىذوب عً وحذة الشكابت 

 والخذكُم الذاخلي

اسخماساث البحىر والذساساث 

 املخاصصت

بعذ مشوس ما الًلل عً 

خ اهتهاء 3 سىىاث على جاٍس

 الخذاٌو بها.

مشاسهت مىذوب عً وحذة 

 الشكابت والخذكُم الذاخلي



ش لجان الخذكُم والخحلم والخحلُم الخاصت  (:13املادة ) ًخم اجالف الىزائم املخعللت بخلاٍس

 بمجاالث عمل الصىذوق على الىحى الخالي:

  

  

  

 

 

 

 

 

 ًبذ املجلس في الحاالث التي لم ًشد عليها هص في هزه الخعلُماث.    (:14)املادة 

 

 

 الششوط فترة إلاجالف هىع الىزُلت

ش لجان الخذكُم والخحلم  جلاٍس

 والخحلُم

بعذ مشوس ما الًلل 

خ  7 عً سىىاث على جاٍس

اهتهاء إلاجشاءاث املخعللت 

 بها.

عذم وجىد مخابعاث او 

كضائُت او إجشائُت   دعاوي 

خاصت بها ومشاسهت مىذوب 

عً وحذة الشكابت 

 والخذكُم الذاخلي.


