مقرر رقم  ،942الصاااابتر يخبر

 2أكخوير  ،4224مخضاااامم المصااااابتق

نظبم تاخ ي نموذجي

ل مجبلس الخأت ي لموظفي التول

المابت اوول  :تمت المصاااااااى ال ظام الداىل ال اماذ الدممجاذ لاماىلي التل وظول لممالذ ال ملل الم
ظهجا المق  ،مالمع طظقى لت توظىت المبت  91من الم سااااامل ال  080ـااااااااااا  19الصاااااى

ظتى و 91

أغسطي  9119المتضمن تداول مسو الماىلي التل وظول لممالذ ال ملل،
المبت  :9ودش هجا المق

ذ الا و ة ال سمول لاامهم ول اإلسالمول المم وتىدول.

نظبم تاخ ي نموذجي
ل مجبلس الخأت ي لموظفي التول
المبت اوول  :تطظوقى لامى ة  91من الم سامل ال  080ـااااااا  19الصى

ظتى و  91أغسطي ،9119

المتضاامن تداول مسااو الماىلي التل وظول ،إن الت توظىت التىلول تسااته ت تي و الداىل ال اماذ الدممجاذ
لماىلي التل وب لممالذ ال ملل.
المبت  :9وستي ث مااي تل وب لساك معون كامى مصل ظ العىماون وه ألت ( )9000مدتسب.
وستي ث مااي تل وب مشت ك لألسالك التىظعل لمزا ة ماي ة مالتذ ال وصل ظ المدتسظون لكل مدهى إلم
هجا ال ال.
وتل امتوى ممثاذ العىماون ذ مااي التل وب من ظون المدتسظون لاساك أم األسالك المعدول.
المابت  :3وا و

يوي مااي التال واب ااساااااااىت المااي ،موؤمن الداىل امل اىظل االاتمىظىت ،و تب

إا اءات المااي موقمل ظ م ال ظط ظون المااي مالمزو الجي أدشئ المااي ل وه.
المبت  : 4وتمج يوي المااي اموع اإلا اءات الكلوال ظضاامىن يساان سااو المااي مايت ال اإلا اءات
مالضمىدىت الما ة ذ الامايح التداومول.
المبت  :5تاتمع ماىلي التل وب ظ ظمة من يوسهى لادا
الجي وتظع له ساك الممات المعدذ.

ذ مسىيل أيوات إلوهى ظتق و معال من المزو

تعق ااسىت ماىلي التل وب ذ مظىدذ تىظعل لامزا ة التذ أدشئ المااي ل وهى.
المابت  :6وساااااااتمع المااي إلم الممات المتاىظع أم إلم ممثااه مأأم الما ا ع ظداه ،ظعا ماى وتالك من أن
اإلا اءات التداومول المق ة ا تل إتظىظهى ماظل أن وضع المسللل او الم امالت.
المابت  :7تكمن ما امالت مااىلي التل وب سااااااا ول ،موازل اظطىؤهى ظىليلىا ظام سااااااا الم امالت التذ
وشت كمن وهى.

المابت  :8ومكن تكاوت لادال مؤاتل من أ ا المااي مظم املل مده ،إا اء الظيث المجكم
من الم ساامل ال  19-080الصااى

ذ المبت 5

ظتى و  91أغسااطي  9119المجكم أظاله ،متتشااكل هجه الاادل

من ممثل ظن اإل ا ة يوسى مممثل ظن العىماون ظضما.
ويول المااي ظام دلسه دتىيج هجا الظيث الستكمىل المعاممىت.
المبت  :2تتمج اإل ا ة كل الت توظىت الالزمل ليساان سااو الماىلي ،مليساان اوىل الاادل المؤاتل ظىلظيث،
ظد االاتضىء ،مجلك تطظوقى لامى ة  8من ال سمل ال  080ـ  19الصى

ظتى و  91أغسطي ،9119

المجكم أظاله.
المبت  :41تشالع ااساىت التل وب ظميىض ة وماعهى ال يوي مسك تو المااي مأي أظضىيه من ممثاذ
العىماون ،وعون لهجا الغ ض من اظل زماليه.

