
  :واألربعون  الحادية: املادة

 مع مراعاة االختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة ، يكون املشرف املالي

 عن السلطات واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية بما يحقق غرضها ، 
ً
 مسؤوال

   اآلتي:ومن أبرز اختصاصاته األشراف على 
 

 للنظام واألصول املالية  -1
ً
 املتبعة.جميع شؤون الجمعية املالية طبقا

 واستالمها.إيصاالت عن جميع العمليات  واستخراجموارد الجمعية ومصروفاتها  -2

 لها.أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة إيداع  -3

 في السجالت الخاصة بها.  -4
ً
 قيد جميع اإليرادات واملصروفات تباعا

 اإلدارة.الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس  -5

اقبة  -6  مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة صرفها ومر
ً
صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها نظاما

 وحفظها.املستندات 

 املالية.تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت  -7

 اإلدارة.عرضها على مجلس إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية و  -8

 نائبه.مع رئيس مجلس اإلدارة أو التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية  -9

  النظامية.والرد عليها على حسب األصول  الخارجي،بحث املالحظات الواردة من املراجع  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : األربعون: املادة

 : 
ً
مسؤوًل مع مراعة االختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية ؛ يكون رئيس مجلس اإلدارة أوال

 عن تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات املناطة ملجلس اإلدارة ، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي : 
 

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية .  -1

الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صالحيات مجلس اإلدارة وتفويض  تمثيل الجمعية أمام -2

افع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامه  ا رفالجمعية العمومية ، ومن ذلك التر
ً
عا

 ، وله تفويض ذلك ملن يراه من اعضاء املجلس أو غيرهم .
ً
 ودفعا

 ن مجلس اإلدارة من قرارات .التوقيع على ما يصدر م -3

 التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات .  -4

 التوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املالي . -5

البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير  _ فيما هو من ضمن  -6

 حيات املجلس .صال 

 على أن يعرض تلك املسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على املجلس في أول اجتماع . -

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية . -7

 

: يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات .  
ً
 ثانيا

 

 

 

 


