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تكوين مجلس إدارة الجمعية
ن  ون ِم ا، ويتك ها والئحتِه ي حدود أغراِض ا ف ة إلدارته ال الالِزم أعضاء )٥(يكون للجمعية مجِلس إدارة، يقوم بكافة األعم

. تنتِخبُهم الجمعية العمومية من بين أعضائها كحد اعلى  )١٣(و  على األقل
ُمدة عضوية مجِلس اإلدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر

شروط الترشح لعضوية مجلس االدارة
أن يكون قد سدد الحد األدنى للمساهمة بالجمعية
أن يكون قد سدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالته

مهام واختصاصات مجلس االدارة

.في حدود أغراِضها والئحتِها الجمعية   يقوم بكافة األعمال الالِزمة إلدارة.١
ون الجم.٢ ن يُمثِل اإلدارة ، وم ة والُمفوضين اإلشراف على سير العمل بالجمعية بِصفة ُمستِمرة، وُمراقبة من يقوم ب عي

.ألعمال ُمعيِّنة 
ا له صالحية يستثمر ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة وله أن يتصرف في المنقولة منها بالبيع والشراء كم.٣

فتح االعتمادات وفقاً لألصول المتبعة في ذلك وبما يحقق أهداف الجمعية
رار.٤ ين المساهمين ويصدر ق ال األسهم ب ى انتق ة ويصدق عل دد بالجمعي ن يقبل أو يرفض انتساب مساهمين ج ات م

من الالئحة االساسية) ٩٬١٠٬١١٬١٢(يفصل من المساهمين مع مراعة ما ورد بالمواد
م .٥ ام  وتشمل يُقّدِ ن النظ ادة العشرون م ا لضوابط الم ة،  فق امي الِحس: نهاية السنة المالية ِحسابات الجمعي اب الخت

.حساب األرباح والخسائر و .للسنة المالية الُمنتهية

جتماع لهينتخب مجِلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق في أول اتوزيع مناصب أعضاء المجلس

.وتوكيله  لرئيس مجِلس اإلدارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيِلها لدى اآلخرين و أمام القضاء، وله حق تفويض غيره مهام واختصاصات رئيس المجلس

مهام واختصاصات األمين العام
دات والعقود حفظ الوثائق والمستن. استالم المراسالت وتسجيلها وتصنيفها والمحافظة على معامالت الجمعية وسجالتها) ١

.ودفاتر الشيكات وأختام الجمعية ونحوها تحت مسئوليته الشخصية

مهام واختصاصات امين المال
.حفظ أموال الجمعية و صرفها بما يقره مجلس اإلدارة ويكون أحد المفوضين بتوقيع السحوبات المالية.١
يوقع مع المحاسب ومن يفوضه المجلس على أوامر الصرف ويحتفظ بإيصاالت القبض والصرف.٢

اختصاصات والتزامات  اعضاء مجلس 
وسالمة قراراتهم  اإلدارة

ة-١.  ة العمومي رارات الجمعي ذه الالئحة وق ي ه وزارة  ويجو .أن يتقيد في جميع أعماله بما ورد ف ات ال ذ تعليم وز أن تنفي
يكتب للوزارة بوجهة نظره نحوها

تندات -٢ ع المس م جمي دم له تص ويق ومي مخ ف حك ابات وأي موظ ي الحس وزارة ومراجع وبي ال ال منس هل أعم أن يس
.والمعلومات التي يطلبونها

اريخ  -٤ ن ت ام م رة أي اوز عش دة ال تتج الل م ه خ ه وقرارات ر اجتماعات ن محاض خة م ا بنس ن يمثله وزارة أو م د ال تزوي
.اعتمادها من المجلس

.يجتمع كلما دعت الحاجة لذلك وفي كل األحوال يجب ان ال تقل االجتماعات عن مرة كل شهرانعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة 


