صالحيات رئيس اجمللس ونائبه وأمني الصهدوق واألمني العام واللجان العاملة
صالحيات رئيس مجلس اإلدارة:

 .1مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية يكون رئيس مجلس اإلدارة

مسؤوالً عن تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة ومن أبرز اختصاصاتو

اآلتي :

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية

 تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألىلية كافة في حدود صالحيات

مجلس اإلدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبو

القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً  ،ولو تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء
المجلس أو غيرىم

 التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات .

 التوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي

 البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليو المدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير -

فيما ىو من ضمن صالحيات المجلس  -على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها

من قرارات على المجلس في أول اجتماع ومن ضمنها إقرار صرف الحاالت الطارئة.
 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية

 يحق للرئيس تفويض نائبو بما لو من اختصاصات .

صالحيات نائب رئيس الجمعية :

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابو وتكون للنائب في ىذه الحالة كافة صالحيات الرئيس

صالحيات أمين الصندوق :

مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة  ،يكون أمين

الصندوق مسؤوالً عن السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها ،
ومن أبرز اختصاصاتو اإلشراف على اآلتي :

 جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام واألصول المالية المتبعة

 موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها
 إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها

 قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعاً في السجالت الخاصة بها
 الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة

 صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف
ومراقبة المستندات وحفظها .

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية.

 إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة

 التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبو
 بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي  ،والرد عليو على حسب األصول النظامية

صالحيات أمين الصندوق :

 المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات والتوقيع عليها
 التحضير الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية

 المشاركة في تسجيل محاضر االجتماعات والتوقيع عليها
 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 تبليغ قرارات مجلس اإلدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها القرارات

 القيام بكل ما يطلبو المجلس من أعمال تدخل ضمن اختصاصو خالف ما تقدم
اللجنة التنفيذية :

 تقوم اللجنة التنفيذية المكونة من رئيس الجمعية أو نائبو وأمين الصندوق واألمين العام بإقرار
الحاالت الطارئة التي ترد للجمعية .

 توثيق القضايا التي تقتضي إجراء معين والبث فيها.

 مراجعة الموازنات والخطط السنوية والعرض على مجلس اإلدارة العتمادىا.
اللجنة االجتماعية :

 تقوم اللجنة االجتماعية المكونة من رئيس وعضويين بدراسة الحاالت المعروضة عليها من قبل

قسم البحث االجتماعي ويتم بعد ذلك اقرار الصرف أو عدم قبول الحالة وذلك حسب الئحة

المساعدات المعتمدة من مجلس اإلدارة.
اللجان األخرى :

 تقوم اللجان األخرى والمكونة من ثالثة أعضاء بوضع خططها التنفيذية خالل ما تستعرضو من
أنشطة وأعمال حسب اختصاصها ثم تقوم بعرضها على مجلس اإلدارة .

