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  :صالحيات مجلس اإلدارة 

مع مراعاة االختصاصات الممررة للجمعٌة العمومٌة، ٌكون لمجلس اإلدارة السلطات  - أ

 واالختصاصات فً إدارة الجمعٌة المحممة ألؼراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتً: 

اعتماد خطط عمل الجمعٌة ومنها الخطة االستراتٌجٌة والخطة التنفٌذٌة وؼٌرها من خطط   - ب

 ها. العمل الرئٌسة، ومتابعة تنفٌذ

 المراجعة الدورٌة للهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة فً الجمعٌة واعتمادها.   - ت

وضع أنظمة وضوابط للرلابة الداخلٌة واإلشراؾ علٌها وإجراء مراجعة دورٌة للتحمك من   - ث

 فاعلٌتها. 

وضع أسس ومعاٌٌر لحوكمة الجمعٌة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفٌذٌة وهذه   - ج

 واإلشراؾ على تنفٌذها ومرالبة مدى فاعلٌتها وتعدٌلها عند الحاجة. الالئحة، 

فتح الحسابات البنكٌة لدى البنون والمصارؾ السعودٌة، ودفع وتحصٌل الشٌكات أو أذونات   - ح

الصرؾ وكشوفات الحسابات، وتنشٌط الحسابات، ولفلها وتسوٌتها، وتحدٌث البٌانات، 

 كات المرتجعة، وؼٌرها من العملٌات البنكٌة. واالعتراض على الشٌكات، واستالم الشٌ

تسجٌل العمارات وإفراؼها ولبول الوصاٌا واألولاؾ والهبات ودمج صكون أمالن الجمعٌة  - خ

وتجزئتها وفرزها، وتحدٌث الصكون وإدخالها فً النظام الشامل، وتحوٌل األراضً الزراعٌة 

مصلحة، بعد موافمة الجمعٌة إلى سكنٌة ،وإجراء أي تصرفات محممة للجمعٌة الؽبطة وال

 العمومٌة.  

 تنمٌة الموارد المالٌة للجمعٌة والسعً لتحمٌك االستدامة لها.  - د

 إدارة ممتلكات الجمعٌة وأموالها.  - ذ

 إعداد لواعد استثمار الفائض من أموال الجمعٌة، وتفعٌلها بعد اعتمادها من الوزارة.  - ر

ن خدمات الجمعٌة تضمن تمدٌم العناٌة وضع سٌاسة مكتوبة تنظم العاللة مع المستفٌدٌن م - ز

 الالزمة لهم، واإلعالن عنها. 

 التعاون فً إعداد التمارٌر التتبعٌة والسنوٌة عن الجمعٌة وتزوٌد الوزارة بها.  - س

تحدٌث بٌانات الجمعٌة بشكل دوري وتزوٌد الوزارة بها وفك النماذج التً تعتمدها لهذا  - ش

 الؽرض. 

تزوٌد الوزارة بالحساب الختامً والتمارٌر المالٌة المدلمة من مراجع الحسابات بعد إلرارها  - ص

 من الجمعٌة العمومٌة وخالل أربعة أشهر من نهاٌة السنة المالٌة. 

 اإلشراؾ على إعداد التمرٌر السنوي للجمعٌة واعتماده.  - ض

دة ورفعها للجمعٌة العمومٌة اإلشراؾ على إعداد الموازنة التمدٌرٌة للسنة المالٌة الجدٌ - ط

 العتمادها. 

تعٌٌن مدٌر تنفٌذي متفرغ للجمعٌة، وتحدٌد صالحٌاته ومسإولٌاته وتزوٌد الوزارة باسمه  - ظ

 ولرار تعٌٌنه وصورة من هوٌته الوطنٌة، مع بٌانات التواصل معه. 
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 تعٌٌن الموظفٌن المٌادٌٌن فً الجمعٌة، وتحدٌد صالحٌاتهم ومسإولٌاتهم.  - ع

لوزارة بكل تؽٌٌر ٌطرأ على الحالة النظامٌة ألعضاء الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة إبالغ ا - غ

 والمدٌر التنفٌذي والمدٌر المالً، وذلن خالل شهر من تارٌخ حدوث التؽٌٌر. 

وضع السٌاسات واإلجراءات التً تضمن التزام الجمعٌة باألنظمة واللوائح ،إضافة إلى  - ؾ

مات الجوهرٌة للمستفٌدٌن والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب االلتزام باإلفصاح عن المعلو

المصالح اآلخرٌن، وتمكٌن اآلخر من االطالع على الحساب الختامً والتمارٌر المالٌة 

 واإلدارٌة، ونشرها على المولع اإللكترونً للجمعٌة. 

الوزارة أو اإلشراؾ على تنفٌذ لرارات وتعلٌمات الجمعٌة العمومٌة أو المراجع الخارجً أو  - ق

 الجهة المشرفة. 

وضع إجراءات لضمان الحصول على موافمة الوزارة والجهة المشرفة فً أي إجراء ٌستلزم  - ن

 ذلن. 

استٌفاء ما للجمعٌة من حموق وتؤدٌة ما علٌها من التزامات وإصدار المرارات الالزمة فً هذا  - ل

 الشؤن. 

 فً األوساط ذات العاللة. التعرٌؾ بالجمعٌة والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها  - م

 لبول العضوٌات بمختلؾ أشكالها، وتسبٌب لرارات رفضها.  - ن

 دعوة الجمعٌة العمومٌة لالنعماد.  - ه

وضع المواعد واإلجراءات الالزمة لتنظٌم عمل اللجان بعد تكوٌنها وكٌفٌة التنسٌك بٌنها   - و

 واعتمادها من الجمعٌة العمومٌة. 

أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من لبل الجمعٌة العمومٌة أو الوزارة أو الجهة المشرفة فً مجال  - ي

 اختصاصه. 

تصدر لرارات المجلس بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن، وفً حال تساوي األصوات فٌعد صوت -2

 الرئٌس مرجًحاً. 

 تدون ولائع االجتماع ولراراته فً محضر وٌولع علٌه األعضاء الحاضرون. -3

ٌحك للمجلس أن ٌفوض الرئٌس أو نائبه والمشرؾ المالً بالتصرؾ مع ًاً فٌما له من اختصاصات -4

مالٌة أو ٌنتج عنه اختصاصات مالٌة، واتخاذ المناسب تجاهها ،وٌحك للمجلس فٌما عداها من 

ء من اختصاصات تشكٌل لجان دائمة أو مإلتة منه للمٌام بما أنٌط بها من أعمال، وله االستعانة بؤعضا

 خارجه، وله تفوٌض الرئٌس أو أي عضو آخر فً ذلن. 

على مجلس اإلدارة تفوٌض رئٌسه أو نائبه أو من ٌراه بتمثٌل الجمعٌة أمام الجهات مثل الوزارات -5

والمحاكم واإلدارات الحكومٌة والخاصة وؼٌرها، وتحدٌد صالحٌاته ومنحه حك تفوٌض وتوكٌل ؼٌره 

 من عدمه. 
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دارة التصرؾ فً أمالن الجمعٌة العمارٌة بالشراء أو البٌع بعد الحصول على ٌجوز لمجلس اإل-6

 تفوٌض من الجمعٌة العمومٌة فً ذلن.

 

 :مهام رئيس مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات الممررة لمجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة؛ ٌكون رئٌس مجلس  -1

اصات المناطة لمجلس اإلدارة، ومن اإلدارة مسإًوالً  عن تفعٌل ومتابعة السلطات واالختص

 أبرز اختصاصاته اآلتً: 

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة.  - أ

تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات الحكومٌة والخاصة واألهلٌة كافة فً حدود صالحٌات مجلس  - ب

اإلدارة وتفوٌض الجمعٌة العمومٌة، ومن ذلن الترافع أمام الجهات المضائٌة وشبه المضائٌة 

 وتمثٌل الجمعٌة أمامها رفعًاً ودفعًاً، وله تفوٌض ذلن لمن ٌراه من أعضاء المجلس أو ؼٌرهم. 

 ع على ما ٌصدر من مجلس اإلدارة من لرارات. التولٌ - ت

 التولٌع على الشٌكات واألوراق المالٌة ومستندات الصرؾ مع المشرؾ المالً.  - ث

فٌما هو -البت فً المسائل العاجلة التً ٌعرضها علٌه المدٌر التنفٌذي والتً ال تحتمل التؤخٌر  - ج

ذ بشؤنها من لرارات على على أن ٌعرض تلن المسائل وما اتخ -من ضمن صالحٌات المجلس

 المجلس فً أول اجتماع. 

 الدعوة النعماد مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة.  - ح

 ٌحك للرئٌس تفوٌض نائبه بما له من اختصاصات.  -2

  

 :مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة

 .ٌموم نائب الرئٌس ممامه فً حالة ؼٌابه وتكون للنائب فً هذه الحالة كافة صالحٌات الرئٌس
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  :مهام المشرف المالي 

مع مراعاة االختصاصات الممررة لمجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة ولرئٌس مجلس اإلدارة؛ ٌكون 

المشرؾ المالً مسإًوالً عن السلطات واالختصاصات المتعلمة بالشإون المالٌة للجمعٌة بما ٌحمك 

جمعٌة ، وذلن بما ٌساعد على إداء مهامها وتمدٌم جمٌع الخدمات المتعلمة بالشإون المالٌة للؼرضها، 

 وزٌادة كفاءتها وفعالٌتها : 

 المهام والمسؤوليات : 

 المحافظة على أصول وممتلكات الجمعٌة ومتابعتها .  -1

 اً للنظام واألصول المالٌة المتبعة. الجمعٌة المالٌة طبمجمٌع شإون اإلشراؾ على  -2

موارد الجمعٌة ومصروفاتها واستخراج إٌصاالت عن جمٌع العملٌات االشراؾ على  -3

 واستالمها. 

 إٌداع أموال الجمعٌة فً الحسابات البنكٌة المخصصة لها.  -4

 لٌد جمٌع اإلٌرادات والمصروفات تباًعاً فً السجالت الخاصة بها.  -5

 الجرد السنوي وتمدٌم تمرٌر بنتٌجة الجرد لمجلس اإلدارة.  -6

اً مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرؾ لػ التً تمرر صرفها نظامٌع المباصرؾ جم -7

 ومرالبة المستندات وحفظها. 

 تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة فٌما ٌتعلك بالمعامالت المالٌة .  -8

 إعداد مٌزانٌة الجمعٌة للسنة التالٌة وعرضها على مجلس اإلدارة.  -9

 مع رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه.  التولٌع على طلبات الصرؾ واألوراق المالٌة -11

بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجً، والرد علٌها على حسب األصول  -11

 النظامٌة. 
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 عضو مجلس اإلدارة

 :يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي 

 .واتخاذ لراراتهحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة فً منالشاته  -1

 .رئاسة اللجان التً ٌشكلها المجلس أو الجمعٌة العمومٌة والمشاركة فً عضوٌتها -2

  

 : مهام عضو مجلس اإلدارة 

 :يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع االلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي

 .الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم .1

 .لمشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعٌة وتحمٌك أهدافهاا  .2

 .المساهمة فً اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعٌة ومتابعتها واإلشراؾ على تنفٌذها .3

 .التمٌد بما ٌصدر عن الجمعٌة العمومٌة او مجلس اإلدارة من لرارات او تعلٌمات .4

المٌام لجمٌع الواجبات واالختصاصات المنصوص علٌها فً هدا النظام والخاصة برئٌس  .5

 .، إذا تولى العضو أٌا من هذه المناصبالمشرؾ المالً المجلس ونائبة، 

 .عدم المطالبة بؤٌة رواتب او مكافآت او امتٌازات مالٌة لماء عضوٌته بالمجلس  .6

 .االمحافظة على اسرار الجمعٌة وعدهم افشائه  .7

 




