
 

 

 

  ةاإلدار مجلس صالحيات الئحة
 أوالً: حسب ما ورد فً النظام األساسً للجمعٌة فً المادة رلم 99:

  يمنح رئيس مجلس االدارة الصالحيات التالية:

 المجلس اجتماعات رئاسة  

 ٌةالجمع على أو من ترفع التً المضاٌا لجمٌع ةالمختص الجهات امام الجمعٌة تمثٌل 

 المجلس وافمة بعد ذلن غٌر او عمود او لرارات من الجمعٌة عن رٌصد ما على التولٌع 

 علٌها

 ًضن ٌدخل ما فً والتصرف باستالمها والمٌام للجمعٌة الواردة المكاتبات تلم 

 المجلس على البالً وعرض صالحٌاته

 لراراتها تنفٌذ ومتابعة المجلس اجتماعات اعمال جدول الرار 

 الصندوق امٌن مع الصرف ومستندات المالٌة واالوراق الشٌكات على التولٌع 

 مهامها اداء فً ومعاونتها الجمعٌة لمساعدة الدعوة توجٌه  

 : 03 رلم المادة فً للجمعٌة االساسً النظام فً ورد ما حسب ثانٌاً:

 صالحٌات كافة الحالة هذه فً للنائب وتكون غٌابة حالة فً ممامه الرئٌس نائب ٌموم 

 الرئٌس

 :03 رلم المادة فً للجمعٌة االساسً النظام فً ورد ما حسب ثالثاً:

 المالٌة ونهاشئ جمٌع عن مسؤوال الجمعٌة صندوق أمٌن ٌعتبر  ً  ٌضعه الذي للتنظٌم طبما

 البشرٌة الموارد وزارة تعلٌمات وفك رةاالدا مجلس علٌه وٌوافك المانونً المحاسب

 باالتً: وٌختص االجتماعٌة والتنمٌة

 الجمعٌة بختم مختومة رسمٌة سندات لبض بوجب للجمعٌة الواردة المبالغ استالم -3

 المجلس. لبل من بذلن المكلفٌن اصخاالش من

  الجمعٌة معه تتعامل الذي البنن لدى استالمها فور االموال تلن اٌداع -9

 من تم التً الصرف سندات وكذلن المالٌة السجالت كافة على المختٌن مع ولٌعالت -0

 معه. تتعامل الذي البنن من او الجمعٌة صندوق

 وكافة الشٌكات ودفتر الصرف وسندات المبض بسندات الجمعٌة بممر لدٌه االحتفاظ -4

 مالٌه. لٌمة لها التً االوراق

 ذلن. على الدالة بالسندات فاظاالحت مع صرفها تمرر التً المبالغ جمٌع صرف -5



 

 

 

 المادمة. المالٌة للسنة التمدٌرٌة المٌزانٌة مشروع وضع فً المشاركة -6

ً  المالٌة بالمعامالت ٌتعلك فٌما االدارة مجلس لرارات تمثٌل -7  فً معتمد هوا لما وفما

 المٌزانٌة.

 بٌانه فسل ما غٌر اختصاصه فً تدخل اعمال من المجلس بهٌطل ما بكافة المٌام -8

 

 وهللا الموفك,,,

 

                                                                                                          

                                                                                         رئٌس مجلس االدارة

                                                                                   أ/انور دمحم باشا

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


