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 مجعية بريق الكويتية للتفكري اإلجيابي

 والرفاهية النفسية املتكاملة 

 

 النظام األساسي

 

 الباب األول

 تكوين اجلمعية وأهدافها

 (1ادة )امل

ريق الكويتية بتأسست يف دولة الكويت مجعية أطلق عليها اسم ))مجعية 

ومقرها:  هادفة للربح، غري للتفكري اإلجيابي والرفاهية النفسية املتكاملة((،

أن تفتح فروًعا هلا إال بعد  ، وال جيوز للجمعية5منزل  3جادة  1شارع  1طبة قطعة قر

 موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

 (2ادة )امل

 تهدف مجعية بريق الكويتية إىل:

يف ، وبصفة خاصة بصورة عامة نشر ثقافة التفكري اإلجيابي يف اجملتمع .1

وطلبة  ولة الكويتاحلكومية بالتعاون مع وزارة الرتبية يف داملدارس 

تعتمد على  ةمن خالل أنشطة تفاعلية ومبتكر ؛ وذلكجامعة الكويت

 .اإلجيابي نتائج األحباث العلمية املثبتة يف جمال علم النفس

السعي والعمل على مطالبة جهات االختصاص يف دولة الكويت على إدراج  .2

ية النفسية املتكاملة ضمن اإلجيابية والرفاهتشريعات ختتص بربامج 

 حتقيًقا لرؤية دولة الكويت.سياساتها 
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نشر ثقافة دني بغرض ومؤسسات اجملتمع املالتعاون مع املؤسسات احلكومية  .3

ا من شأنه تعزيز مسعة ابي والرفاهية النفسية املتكاملة مبالتفكري اإلجي

 الكويت دوليًّا.

اليت تقدمها مجعية  تكاملاإلجيابية والرفاه النفسي املإثبات فاعلية برامج  .4

كمة، ونشرها يف من خالل إعداد البحوث العلمية احمل بريق الكويتية

 ا.اجملالت العلمية املرموقة عاملًي

 فكري اإلجيابي.إقامة الفعاليات التنافسية يف جمال نشر ثقافة الت .5

تحديات لبناء ))كويت الاملساهمة بإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة  .6

كرة، بعيدة عن جديدة(( من خالل تزويدهم بأدوات وأنشطة علمية مبت

 فوائدكري اإلجيابي وجين األسلوب التقليدي للندوات واحملاضرات، لتبين التف

 الرفاهية النفسية املتكاملة.

 

 (3ادة )امل

 ملنازعات الدينية أواالسياسة أو  حيظر على مجعية بريق الكويتية التدخل يف

 إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

روع أو مناٍف لآلداب كما حيظر على اجلمعية السعي إىل حتقيق أي غرض غري مش

 لنظام.العامة، أو ال يدخل ضمن األغراض احملددة له يف هذا ا

دولة الكويت ّرها خارج وال جيوز للجمعية االنتساب إىل أية مجعية أو هيئة مق

 ية.قبل احلصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون االجتماع
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 الباب الثاني

 عضوية اجلمعية

 (4ادة )امل

 تكون العضوية باجلمعية طبًقا للقواعد التالية:

لكاملة ا بالعضويةعضو عامل: وهو الشخص الكوييت الذي يتمتع  .1

لتزامات وفًقا ألحكام اللجمعية ويباشر ما له من حقوق، ويؤدي ما عليه من 

 هذا النظام.

رزة اليت يرى جملس عضو شرف أو فخري: وهو أحد الشخصيات الكويتية البا .2

 6و 5ًقا ألحكام املادتني إدارة اجلمعية أن يضمها إليه، ويتمتع بالعضوية وف

فقة اجلمعية العمومية أن اإلدارة بعد أخذ موامن هذا النظام.  وجيوز جمللس 

جملس اإلدارة،  يرشح رئيًسا فخرًيا للجمعية، له حق حضور اجتماعات

ودة.  ويعفى الرئيس أو وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو ملدة غري حمد

 اق والرسم اخلاص به.، وإجراءات طلب االلتحعضو الشرف من رسوم االشرتاك

يني، وينتفع مبرافق من غري األعضاء العاملني أو الفخرعضو منتسب: وهو  .3

 ( هلذا النظام.10اجلمعية وفًقا ألحكام املادة )

وًما عليه يف جرمية وتشرتط يف مجيع أنواع العضوية أن يكون العضو غري حمك

ه، وأن يوافق على نظام اجلمعية خمّلة بالشرف واألمانة ما مل يكن قد رّد إليه اعتبار

 عاًما عند تقديم الطلب. 18وأال يقل عمره عن 
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 (5ادة )امل

يف حدود أحكام هذا جبات مجيع األعضاء سواء فيما هلم من حقوق وما عليهم من وا

ضور اجلمعيات العمومية أو ح اليت تصدرها اجلمعية، فيما عدا حق حالنظام واللوائ

اء العاملون الذين مضى على الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة فال يتمتع به إال األعض

 عضويتهم ستة أشهر على األقل.

 (6دة )اامل

ملخصص لذلك، على ايقدم طلب العضوية إىل سكرتارية اجلمعية على النموذج 

لالئحة املالية، وُتدرج أمساء اأن يكون مصحوًبا برسم االلتحاق املقرر طبًقا ألحكام 

ص للرجوع إليه عند طاليب االلتحاق حبسب تواريخ تقديم طلباتهم يف سجل خا

فيها خالل مدة  دارة للبّتضها على جملس اإلاللزوم، وتقوم سكرتارية اجلمعية بعر

ه خالل هذه املدة يعترب الطلب أقصاها ثالثني يوًما من تقديم الطلب، وإذا مل يبت في

 مقبوال من تاريخ تقدميه.

 (7ادة )امل

س يف خالل أسبوعني من خيطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار اجملل

النات باجلمعية.  ويف حالة القرار يف لوحة اإلع تاريخ صدوره، وتعلق صورة من هذا

كام الالئحة املالية.  أما يف القبول جيب على مقّدم الطلب سداد االشرتاط طبًقا ألح

 حالة رفض الطلب فيسرتد مقّدمه الرسم الذي سبق سداده.
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 (8املادة )

 اآلتية:يف احلاالت  يصدر جملس اإلدارة قراًرا بإسقاط العضوية عن األعضاء

 الوفاة .أ

 االستقالة .ب

 إذا فقد شرًطا من شروط العضوية .ج

 ب السقوط.على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ حتقق سب

ستحقاقه احملدد بالنظام اأنا إذا تأخر العضو عن أداء اشرتاك اجلمعية يف موعد 

تع حبقوق ، وال حيق له التماألساسي أو الالئحة املالية فللجمعية أن تعلق عضويته

 العضوية، حلني سداد االشرتاكات املتأخرة.

 

 (9املادة )

و لورثته يف حالة الوفاة أال جيوز للعضو الذي سقطت عضويته ألي سبب من األسباب 

يكون قد قّدمها ات أو اهلبات اليت احلق يف اسرتداد رسم االلتحاق أو االشرتاك أو التربع

 يف أثناء عضويته.

 (10املادة )

ن مبرافق اجلمعية دون أن  تقبل اجلمعية منتسبني من غري األعضاء ينتفعو  جيوز أن 

ون قبوهلم ملدة حمدودة    يكون هلم أي حق يف االشرترترتاك يف إدارتها بأي وجه، ويك    

االنتفاع مبرافق اجلمعية وغريها   ئر بأن يدفع رسومرار من جملس اإلدارة.  ويلزم الزابق

ب الطلب على النموذج املعّد لذلك، ة، ويقّدم الطلمن الرسوم اليت حتددها الالئحة املالي

 من هذا النظام. 7و 6 ويّتبع يف شأنه اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني
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 الباب الثالث

 مالية اجلمعية

 (11املادة )

ية يف           ية بريق الكويت ية جلمع ملال نة ا بدأ السرترت يل  1ت عام وتنتهي يف  م أبر  31ن ال

 من العام نفسه. مارس

 

 (12املادة )

 تتكّون مالية مجعية بريق الكويتية من:

 ا الالئحة املالية.رسوم االلتحاق واالشرتاكات حسب الفئات اليت حتدده .أ

 اة والوزارة على قبوهلا.التربعات واهلبات والوصايا اليت يوافق جملس اإلدر .ب

 اإلعانات احلكومية. .ج

يوافق عليها جملس يت ما ميكن احلصول عليه من أوجه اإليرادات األخرى ال .د

 .اإلدارة وال تتعارض مع األنظمة املرعية يف البالد

 مقابل استغالل مرافق اجلمعية. .ه

أية طريقة على نقود أو كما ال جيوز للجمعية احلصول مباشرة أو بالوساطة أو ب

و مجعية أو ناٍد مقّره خارج منافع يف صور اشرتاكات أو إعانات من أي نوع من شخص أ

 إال بعد احلصول على ترخيص من الوزارة.دولة الكويت 
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 (13املادة )

ية احمللية، وعليها إخطار تودع أموال اجلمعية النقدية لدى إحدى املصارف الكويت

 وزارة الشؤون االجتماعية بذلك.

د. ك. ملواجهة  1000يد عن وال جيوز ألمني الصندوق أن حيتفظ يف عهدته مبلًغا يز

رب بعد احلصول على موافقة ز استثناء االحتفاظ مببلغ أكاملصروفات العاجلة، وجيو

 وزارة الشؤون االجتماعية.

 (14املادة )

كما ال جيوز    أنشئت من أجلها.ال جيوز للجمعية أن تنفق أمواهلا يف غري األغراض اليت

اتها ملراقبة وتفتيش للجمعية الدخول يف مضاربات مالية، وجيب أن ختضع حساب

 وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات احلكومية املعنية.

 

 (15املادة )

لعمومية مقّيد بسجل يراجع حسابات اجلمعية مراقب حسابات تعّينه اجلمعية ا

دارة، ووذلك ملباشرة مراقيب احلسابات، ويشرتط أال يكون من أعضاء جملس اإل

 االختصاصات اآلتية:

 مراجعة حسابات اجلمعية أوال بأول. .أ

 ارة.حظات إىل جملس اإلدمراجعة تطبيق بنود امليزانية ورفع ما يراه من مال .ب

 .مراجعة احلساب اخلتامي قبل عرضه على جملس اإلدارة .ج

ية للجمعية، مع إبداء رفع تقرير وايف للجمعية العمومية عن احلالة املال .د

 مالحظاته على شؤون اجلمعية املالية بصفة عامة.

 شؤون االجتماعية.إرسال نسخة من تقرير اجلمعية املالي إىل وزارة ال .ه
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 (16املادة )

 منه، على أن يعرض ذلك مراقب احلسابات خيتار جملس اإلدارة بدالإذا خال مركز 

 على أول مجعية عمومية إلقراره أو اختيار البديل.

 (17املادة )

عمال املعهودة إليهم بها ال مينح أعضاء جملس اإلدارة أي مرتب أو مكافأة عن األ

 بصفتهم هذه.

 (18املادة )

تة واملنقولة والتربعات واهلبات متلكات الثابأموال اجلمعية مبا فيها االشرتاكات وامل

فصول أي حق يف أموال واإلعانات ملًكا للجمعية، وليس للعضو املنسحب أو امل

 اجلمعية.

 

 الباب الرابع

 اجلمعيات العمومية

 (19املادة )

ضوية اجلمعية مدة ستة تتكون اجلمعية من األعضاء العاملني الذين أمضوا يف ع

ط أن يكونوا سّددوا تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، وبشرأشهر سابقة على 

 اشرتاكاتهم السنّوية.
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 (20املادة )

ل عام يف موعد حيّدده جتتمع اجلمعية العمومية اجتماًعا عادًيا مرة واحدة ك

توّجه الدعوة كتابًيا إىل جملس اإلدارة خالل شهرين من انتهاء السنة املالية، و

قل عن أسبوعني، وترسل مع تاع قبل املوعد احملّدد مبدة ال األعضاء حلضور االجتم

 الدعوة املرفقات اآلتية:

 

 جدول أعمال اجللسة. .أ

 ملالية املنتهية.اتقارير جملس اإلدارة املالية واإلدارية عن السنة  .ب

ا من مراقب احلسابات احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية معتمًد .ج

 املقبلة.ومشروع ميزانية السنة 

عد االجتماع بواحد كشف بكافة االقرتاحات املقّدمة من األعضاء قبل مو .د

 وعشرين يوًما على األقل.

 كشف بأمساء املرشحني لعضوية جملس اإلدارة. .ه

 

 (21املادة )

رة ملدة ال تقل عن ثالثني على جملس اإلدارة فتح باب الرتشيح لعضوية جملس اإلدا

 عني على األقل.اجلمعية العمومية بأسبويوم عمل، تنتهي قبل موعد عقد 

 

 (22املادة )

يتعّين على جملس إدارة اجلمعية أن يعرض يف لوحة اإلعالنات باجلمعية قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية بثمانية أيام على األقل كشًفا بأمساء األعضاء 

الصندوق، وكذلك الذين حيق هلم حضور االجتماع موّقًعا عليه من أمني السّر وأمني 
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 صورة من املرفقات املرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأمساء األعضاء الذين يرغبون

يف ترشيح أنفسهم جمللس اإلدارة، ويكون من حق كل عضو احلصول على نسخة 

بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية نظري رسوم حيددها جملس إدارة اجلمعية بعد 

 موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

 (23املادة )

 ختتص اجلمعية العمومية بالنظر يف:

 تقارير جمالس اإلدارة املالية واإلدارية. .أ

 شروع امليزانية املقبلة.اعتماد احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية وم .ب

 عد احملّدد.حبث كافة االقرتاحات املقّدمة من األعضاء يف املو .ج

 شاغرة.انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وشغل املراكز ال .د

 اختيار مراقب احلسابات وحتديد مكافأته. .ه

 

 (24املادة )

ره أكثر من نصف يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية صحيًحا إذا حض

النصاب القانوني يف املوعد  األعضاء الذين هلم حق حضور االجتماع.  فإذا مل يكتمل

بعدها صحيًحا حبضور ماع احملّدد يؤّجل االجتماع ملدة ساعة واحدة، يكون االجت

ى أن ُيذكر هذا يف خطاب عشرة أعضاء على األقل من غري أعضاء جملس اإلدارة، عل

 توجيه الدعوة.

 (25املادة )

إذا بدأ اجتماع اجلمعية العمومية صحيًحا فال يؤثر يف صحة القرارات اليت تصدر 

اضرين عن انسحاب أي عدد من األعضاء احلاضرين من اجللسة، على أال يقلّ عدد احل

 عشرة أعضاء.
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 (26املادة )

ية املطلقة ألصوات تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية صحيحة باألغلب

 ئيس.احلاضرين ويف حالة التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الر

 

 (27املادة )

كثر األصوات، فإذا تساوى يكون انتخاب أعضاء جملس اإلدارة بالرتجيح ملن ينال أ

مال األعضاء، حيتفظ ر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكاثنان أو أكث

وي عدد املرشحني لعدد االثنني التاليني هلم بصفة عضو احتياط، ويف حالة تسا

املرَشحني عن العدد املطلوب  أعضاء اجمللس، يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قّل عدد

يوًما من تاريخ  15الل خل بند االنتخابات إىل موعد حيّدده جملس اإلدارة يؤّج

 اجتماع اجلمعية العمومية.

 (28املادة )

لًبا موّقًعا منه، وتسّلم يشرتط فيمن يرشح نفسه لعضوية جملس اإلدارة أن يقدم ط

ذلك يف املوعد الذي حيّدده هذه الطلبات إىل اجلمعية مقابل إيصال استالم بذلك، و

 جملس اإلدارة.

 (29املادة )

ع غري عادي إذا دعت احلاجة، دعوة اجلمعية العمومية إىل اجتماجيوز جمللس اإلدارة 

ألعضاء الذين حيق هلم كما جيب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث ا

 جتماع.حضور اجلمعية العمومية بشرط أن يبّينوا الغرض من اال
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 (30املادة )

 اآلتية:ل ختتص اجلمعية العمومية غري العادية بالنظر يف املسائ

 و األعضاء عرضها.أاملسائل اهلاّمة والعاجلة اليت يرى جملس اإلدارة  .أ

رة بعضهم أو كلهم البّت يف استقالة رئيس اجلمعية وأعضاء جملس اإلدا .ب

 ألسباب متسّ كيان اجلمعية أو املصلحة العامة.

 هم.إسقاط العضوية عن أعضاء جملس اإلدارة كلهم أو بعض .ج

 معية.تعديل النظام األساسي للج .د

 حّل اجلمعية أو احتادها أو إدماجها مع غريها. .ه

ول األعمال وصورة من توجيه الدعوة إىل األعضاء لالجتماع مرفًقا بها جد .و

 املسائل املعروضة عليها مبدة ال تقل عن أسبوعني.

 

 (31املادة )

تنظر يف مسائل غري مدرجة  ال جيوز للجمعية العمومية العادية أو غري العادية أن

 دول األعمال.يف ج

أن اّتخذ فيه قرار  سبق وال جيوز عقد مجعية عمومية غري عادية للنظر يف موضوع

 إال بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

 

 (32املادة )

ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية صحيًحا إال حبضور ثلثي األعضاء 

الذين حيق هلم حضور االجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية احلاضرين، فإذا مل يتوّفر 

النصاب "ثلثي األعضاء" أّجل االجتماع ملدة ساعة على أن ينعقد صحيًحا حبضور 
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يف هذا االجتماع اختصت وزارة الشؤون  نصف األعضاء، فإذا مل يكتمل النصاب

 االجتماعية باختاذ القرار يف املوضوع املعروض.

 (33املادة )

املوعد احملّدد جيب على  إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية يف

تماع اجلديد وأسباب جملس اإلدارة إخطار األعضاء بذلك مع حتديد موعد االج

ي تعديل يف جدول األعمال أو وز بأي حال من األحوال إجراء أالتأجيل على أنه ال جي

م حق احلضور، كما هلأمساء املرشحني لعضوية جملس اإلدارة واألعضاء الذين 

 ضاء.توضع بلوحة اإلعالنات صورة من اخلطاب الذي أرسل لألع

 

 (34املادة )

ول األعمال ون إمتام جددإذا اجتمعت اجلمعية العمومية فعال وحالت ظروف قهرية 

ّدده رئيس اجللسة للنظر يف حياعترب االجتماع قائًما، ومتتّد اجللسة إىل موعد آخر 

م جملس اإلدارة بإخطار على أن يقو -باقي املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال 

ختذت يف االجتماع األول كما تعترب القرارات اليت ا -األعضاء مبوعد االجتماع 

 صحيحة ونافذة.

 

 (35) املادة

 منهم يرأس  يوجد أحٌديرأس اجلمعية العمومية رئيس اجلمعية أو نائبه، فإن مل

 حمضر حيتوي على يفاالجتماع أكرب األعضاء سنًّا، وتسجل وقائع االجتماع 

معية، ويوّقع على احملضر كل ملخص املناقشات اليت دارت والقرارات اليت اختذتها اجل

 من رئيس وسكرتري اجللسة.
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 امسالباب اخل

 جملس اإلدارة

 (36املادة )

تخبهم اجلمعية   أعضرترترتاء تن سرترتبعة   يدير شرترتؤون اجلمعية جملس إدارة مكّون من   

 العمومية.

 (37املادة )

عامال وأن يكون له  يشرتط فيمن يرّشح لعضوية جملس اإلدارة أن يكون عضًوا

 ( سنة.21رين )حق حضور اجلمعية العمومية وأال يقل سّنه عن واحد وعش

 (38) املادة

ئيًسا ونائًبا للرئيس وأميًنا رينتخب جملس اإلدارة يف أول اجتماع له من بني أعضائه 

 للسّر وأميًنا للصندوق.

 (39املادة )

 يباشر جملس اإلدارة االختصاصات اآلتية:

لسبل لألعضاء ملمارسة إدارة شؤون اجلمعية وتصريف أمورها وتوفري خمتلف ا .1

 ى أكمل وجه.نشاطهم االجتماعي والرتوجيي عل

 يق أهدافها.وضع األسس والربامج اليت تساعد قيام اجلمعية بتحق .2

 النظر يف طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها. .3

 ها وتوقيع اجلزاءات.حبث شكاوى األعضاء أو اليت تقّدم ضّدهم والفصل في .4

واحي اإلدارية والفنية وضع اللوائح املختلفة لتنظيم شؤون اجلمعية من الن .5

 الية وإصدار التعليمات والقرارات.وامل

 تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة لتنظيم شؤون اجلمعية. .6
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 .اعتماد العقود واالتفاقات اليت تربم باسم اجلمعية .7

غري العادية وتنفيذ حتديد مواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية العادية و .8

 قراراتها.

لى اجلمعية ع وضع التقرير السنوي ألوجه النشاط باجلمعية وعرضه .9

 العمومية.

امليزانية ووضع مشروع  إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية .10

حلسابات واجلمعية اللسنة املالية املقبلة متهيًدا لعرضها على مراقب 

 العمومية.

 حبث االقرتاحات اليت تقدم من األعضاء. .11

 تعيني وإنهاء خدمات املوظفني وحتديد مكافآتهم. .12

 

 (40)املادة 

 مدة جملس اإلدارة سنتان ماليتان.

 

 (41املادة )

ألقل، وتوّجه الدعوة من اجيتمع جملس اإلدارة اجتماًعا عادًيا مرة كل شهر على 

لدعوة موعد االجتماع ا، مبيًنا يف أمني السّر قبل موعد االجتماع مبدة أسبوع

ة بها، وال يعترب كرات اخلاصواملواضيع اليت حيويها جدول األعمال مرفًقا بها املذ

ر قرارات اجمللس باألغلبية االجتماع صحيًحا إال إذا حضره أغلبية األعضاء.  وتصد

 لرئيس.املطلقة، فإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه ا
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 (42املادة )

ث جلسات متتالية بدون يعترب العضو الذي يتخلف عن اجتماعات جملس اإلدارة ثال

 .س مستقيال ويعترب مركزه شاغًراعذر كتابي يقبله اجملل

 

 (43املادة )

اة أو ألي سبب من األسباب إذا خال مركز أعضاء جملس اإلدارة باالستقالة أو الوف

وجد وّجهت الدعوة الجتماع ييشغل املركز العضو االحتياط.  فإذا رفض العضو أو مل 

ذلك خالل "شهرين" لى أن يتم اجلمعية العمومية إلجراء االنتخابات للمدة الباقية ع

يف حالة خلو مركز و على األكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء جملس اإلدارة. 

دارة أوال على الوجه الرئيس ألي سبب من األسباب يستكمل عدد أعضاء جملس اإل

لس اإلدارة اجلديد على النحو جماملبّين يف هذه املادة، ثم ينتخب جملس اإلدارة رئيس 

 .38الوارد يف املادة 

 

 (44املادة )

فظ مبقر اجلمعية لدى مجيع السجالت وامللفات واملستندات اخلاصة باجلمعية حت

 ت هي:أمني السّر وأمني الصندوق كل فيما خيصه.  وهذه السجال

 شرتاكات.سجالت بأمساء األعضاء املشرتكني وما يسددونه من ا .1

 ية.سجالت حماضر جلسات جملس اإلدارة واجلمعيات العموم .2

 مة باملستندات املعتمدة.حسابات اإليرادات واملصروفات والتربعات مدعدفاتر  .3

املوافقة من جملس  وحيّق لكل عضو باجلمعية االطالع على السجالت بعد أخذ

 اإلدارة.
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 (45املادة )

 يباشر الرئيس االختصاصات اآلتية:

 رئاسة جلسات اجلمعيات العمومية وجملس اإلدارة. .1

 الكافة.متثيل اجلمعية أمام  .2

 توقيع العقود واالتفاقات اليت تربم مع اجلمعية. .3

 .التوقيع مع أمني الصندوق على أذون الصرف والشيكات .4

 ويتوّلى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس يف غيابه.

 

 (46املادة )

 يباشر أمني السّر االختصاصات اآلتية:

ير إلدارة وحترتوجيه الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية وجملس ا .1

 احملاضر اخلاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.

س اإلدارة إدراجها يف حترير جدول األعمال وإضافة املواضيع اليت يرى جمل .2

 جدول أعمال اجلمعية.

 تنفيذ مجيع اللوائح وقرارات جملس اإلدارة. .3

 اإلشراف على مجيع أعمال اللجان اإلدارية والفنية. .4

 رفع تقرير سنوي إىل جملس اإلدارة. .5

 طلبات العضوية على جملس اإلدارة.عرض  .6

 حفظ السجالت واألختام والعقود بعهدته. .7

 تعاون مع أمني الصندوق.حتضري مشروع امليزانية للسنة املالية املقبلة بال .8
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ليت يرى جملس االتوقيع على كافة مكاتبات اجلمعية عدا املكاتبات  .9

 اإلدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.

 

 (47املادة )

 أمني الصندوق االختصاصات اآلتية:يباشر 

ملصرف الذي به أموال حتصيل مجيع إيرادات وأموال اجلمعية وإيداعها يف ا .1

 اجلمعية.

لتحّقق من مطابقتها لبنود تنفيذ قرارات جملس اإلدارة من الناحية املالية وا .2

 امليزانية والالئحة املالية.

 التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات. .3

ت اإليرادات شراف على حسابات اجلمعية واحملافظة على مستندااإل .4

 اليت ترصد يف الدفاتر. واملصروفات، وهو مسؤول عن مجيع البيانات احلسابية

شرتاك مع أمني السّر يف وضع وضع احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية، واال .5

 إلدارة.ىل جملس امشروع ميزانية السنة املالية املقبلة، وتقدميها إ

تصل بالناحية املالية يف يحفظ السجالت والدفاتر املالية واملستندات وكل ما  .6

 مقر اجلمعية.

 صرف املرتبات وفواتري املشرتيات املختلفة. .7

 حفظ السلف املستدمية. .8
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 (48املادة )

ل اجلمعية، وباألخص يضع جملس اإلدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعما

 اللوائح اآلتية:

 الالئحة الداخلية. .1

 الالئحة املالية. .2

 (49املادة )

 تماعية.تؤول أموال اجلمعية بعد حّلها إىل وزارة الشؤون االج

 

 اإلدارة جملرتس ئرتيسةر                                                                                        
 الصباح العلي سامل انتصار الشيخة

 


