
عمل الظيم تن الئحة   

: الهيئة المديرة و األعضاء الناشطين أوال  

 

 

مهام الرئيس                 

و تقديم ملخص لها في نهاية كل إجتماع. رئاسة و تنظيم اإلجتماعات و اللقاءات ألعضاء الجمعية   

ظيم عمل الجمعية.التأكد من اإللتزام بالنظام الداخلي وبالئحة  تن  

بدفع معاليم إنخراطاتهم و مساهماتهم كما تم اإلتفاق عليها.من أن األعضاء ملتزمين التأكد   

 تفويض األعمال و المهام ألعضاء الجمعية.

أن خطط العمل يتم تنفيذها كما هي.التأكد من   

 المحافظة على التناسق و الترابط بين أفراد الجمعية.

 تمثيل الجمعية لدى الجهات األخرى.

يرين األدبي و المالي بصفة دورية.مراقبة التقر  

 البحث عن مصادر تمويل بالتنسيق مع أمين المال و المسؤول عن العالقات الخارجية.

مهام نائب الرئيس                 

مساعدة الرئيس في القيام بمهامه بشكل عام.   

 تعويض الرئيس عند تغيبه على اإلجتماعات و األنشطة. 

مهام الكاتب العام                   

  كتابة محاضر الجلسات )جدول اإلجتماعات و محاور النقاش و نتائجها و قائمة الحضور( 

 التوثيق و المحافظة على كل سجالت الجمعية.

 كتابة البيانات و المراسالت بعد نقاشها مع بقية األعضاء.

 متابعة تنفيذ القرارات و التكليفات التي تم اقرارها في اإلجتماعات. 

 مساعدة الرئيس في القيام بمهامه بشكل عام. 

مهام أمين المال                  

 تسجيل و حفظ السجالت المالية للمجموعة. 

 حفظ األموال و إدارتها. 

المتبقية( إثر كل تحيين يطرأ على الميزانية.إعداد التقرير المالي )المصاريف، المداخيل و األرصدة   



 إطالع أعضاء الجمعية على التقرير المالي بشكل دوري.

 مراقبة السؤول عن المشتريات في لجنة التنظيم.

 البحث عن مصادر تمويل بالتنسيق مع الرئيس و المسؤول عن العالقات الخارجية. 

   مهام أمين المال المساعد              

 مساعدة أمين المال في مهامه و تعويضه عند تغيبه. 

 اإلطالع على التقرير المالي بشكل دوري و التأكد من صحة البيانات الواردة به.

مهام المسؤول عن العالقات الخارجية             

 فتح أفاق التعاون مع جمعيات في نفس مجاالات اإلختصاص. 

.أمين المالالبحث عن مصادر تمويل بالتنسيق مع الرئيس و   

 التواصل مع مؤسسات الدولة بالتنسيق مع باقي أعضاء الهيئة المديرة.

مهام المنسق العام             

إعالم األعضاء الناشطين بمواعيد و أماكن اإلجتماعات.    

 تمكين األعضاء الغائبين عن إجتماع ما من الملخص )القرارات و المستجدات( 

 مد أمين المال بمعاليم اإلنخراطات و نسخة من قائمة المنخرطين. 

مهام المنسق العام المساعد            

مساعدة المنسق العام في مهامه و تعويضه عند تغيبه.      

مهام المستشار القانوني               

 اإللمام بالنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الجمعيات.

 البحث عن حلول لإلشكاالت القانونية التي قد يتم التعرض لها.

   مهام العضو المكلف باإلستقطاب و التكوين         

 أخذ القرارات حول قبول أو رفض أحد األشخاص بالتنسيق مع بقية أعضاء الهيئة.

الذين تم قبولهم لإلنضمام الى الجمعية في نهاية فترة اإلنتدابات.تنظيم جلسات مع األشخاص    

مهام العضو المكلف باإلعالم و التوثيق            

 اإلهتمام بكل ما يتعلق باألنترنات و التوثيق الرقمي.

مهام العضو المكلف بإدارة األنشطة           

التأكد من حسن سير األنشطة و قيام أعضاء لجنة التنظيم بمهامهم على أكمل وجه و في األجال المحددة 

 و مد الهيئة المديرة بتقرير في ذلك. 



مهام العضو المكلف بالتخطيط و البحوث              

 البحث عن أكبر قدر ممكن من المعلومات بمجال عمل الجمعية.

ناشطمهام العضو ال             

 اإللتزام بحضور اإلجتماعات و األنشظة و بالمهام التي يكلف بها.

       

 ثانيا : لجنة التنظيم

مهام رئيس لجنة التنظيم             

 تقسيم المهام بين األعضاء المتطوعين صلب اللجنة.

 التأكد من قيام األعضاء بمهامهم قبل األجال المحددة.

المستجدات و اإلشكاالت.إعالم أعضاء الهيئة بكل   

 تنظيم و ترأس جلسات العمل. 

مهام العضو المكلف بإدارة األنشطة             

 مساعدة رئيس لجنة التنظيم و مراقبتها. 

مهام المسؤول عن المشتريات            

 القيام بشراء ما تستحقه الجمعية إلنجاز األنشطة مع البحث عن مشتريات بأقل قيمة ممكنة.

 إستالم المبلغ المطلوب من أمين المال و إعادة ما تبقى من المبلغ في نفس اليوم.

   مد أمين المال بوصول الشراء. 

مهام بقية أعضاء لجنة التنظيم              

 اإللتزام بالقيام بالمهام الموكلة إليهم في جلسات العمل.

 العمل على حسن سير النشاط.                                 

         

  

  

 

 

  

   



 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

  


