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 : اختصاصات مجلس اإلدارة
اإلدارة لمجلس  يكون  العمومية،  للجمعية  المقررة  االختصاصات  مراعاة    السلطات   مع 
   : واالختصاصات في إدارة الجمعية المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي

 

 التنفيذية وغيرها ا الخطة االستراتيجية والخطة  ــل الجمعية ومنهــ اعتماد خطط عم .1
 . من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها

 . ة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادهاــالمراجع .2
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق  .3

 . من فاعليتها
تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال   .4

عند   وتعديلها  فاعليتها  مدى  ومراقبة  تنفيذها  على  واإلشراف  الالئحة،  وهذه 
 . الحاجة

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو  .5
، وتحديث أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها

البيانات، واالعتراض على الشيكات، واستالم الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات 
 . البنكية

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك  .6
الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل 

إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة،   األراضي الزراعية
 . بعد موافقة الجمعية العمومية

 . تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها .7
 . إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها .8
 . إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من المركز .9

تضمن   .10 الجمعية  خدمات  من  المستفيدين  مع  العالقة  تنظم  مكتوبة  سياسة  وضع 
 . تقديم العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها

 . اـــنوية عن الجمعية وتزويد المركز بهـــــارير التبعية والســـــــداد التقـــــالتعاون في إع .11
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النماذج التي تعتمدها تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد المركز بها وفق   .12
 . لهذا الغرض

تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد   .13
 . إقرارها من الجمعية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية

 . اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده .14
إعداد   .15 على  للجمعية  اإلشراف  ورفعها  الجديدة  المالية  للسنة  التقديرية  الموازنة 

 . العمومية العتمادها
تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد المركز  .16

 . ل معهــــ انات التواصـــــية، مع بيـــن هويته الوطنـــ ورة م ـــــ مه وقرار تعيينه وصــــــباس
 . ؤولياتهمــ د صالحياتهم ومســــ ة، وتحديــــين القياديين في الجمعيــــــتعيين الموظف  .17
إبالغ المركز بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس  .18

 . هر من تاريخ حدوث التغييرــــاإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خالل ش
الت .19 واإلجراءات  السياسات  إضافة  وضع  واللوائح،  باألنظمة  الجمعية  التزام  ي تضمن 

والجهة  والمركز  للمستفيدين  الجوهرية  المعلومات  عن  باإلفصاح  االلتزام  إلى 
المشرفة وأصحاب المصالح اآلخرين، وتمكين اآلخر من االطالع على الحساب الختامي  

 . ةوالتقارير المالية واإلدارية، ونشرها على الموقع اإللكتروني للجمعي
أو   .20 الخارجي  المراجع  أو  العمومية  الجمعية  وتعليمات  قرارات  تنفيذ  على  اإلشراف 

 . المركز أو الجهة المشرفة
وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة المركز والجهة المشرفة في أي إجراء  .21

 . يستلزم ذلك
الزمة استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات ال  .22

 . في هذا الشأن
 . التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العالقة .23
 . قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها .24
 . دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد .25
وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق -و .26

 . بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
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أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة  -ي .27
 . في مجال اختصاصه

o   األصوات فيعد الحاضرين، وفي حال تساوي  أصوات  بأغلبية  المجلس  قرارات  تصدر 
 . صوت الرئيس مرجًحا

o اء الحاضرونــــــع عليه األعضــــــر ويوق ـــــــوقراراته في محض اع  ـــــــتدون وقائع االجتم . 
o   يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف مًعا فيما له

من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق 
أو مؤقتة منه للقيام بما    للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة

أنيط بها من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي 
 . عضو آخر في ذلك

o   على مجلس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات
صال وتحديد  وغيرها،  والخاصة  الحكومية  واإلدارات  والمحاكم  الوزارات  حياته مثل 

 . ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه
o   بعد البيع  أو  بالشراء  العقارية  الجمعية  أمالك  في  التصرف  اإلدارة  لمجلس  يجوز 

 . الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك
 

 : اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة
المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية   .1 العمومية؛ يكون رئيس مع مراعاة االختصاصات 

مجلس اإلدارة مسؤواًل عن تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس 
 : اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي

 . رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية .2
تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صالحيات   .3

ارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية مجلس اإلد
وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفًعا ودفًعا، وله تفويض ذلك لمن يراه من  

 . أعضاء المجلس أو غيرهم
 . التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات .4
 . تندات الصرف مع المشرف الماليـــة ومسيكات واألوراق الماليـــــع على الشــــالتوقي  .5
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تحتمل  .6 ال  والتي  التنفيذي  المدير  عليه  يعرضها  التي  العاجلة  المسائل  في  البت 
على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ -فيما هو من ضمن صالحيات المجلس-التأخير 

 . اعـــفي أول اجتم  ــبشأنها من قرارات على المجلس
 . ة والجمعية العموميةالدعوة النعقاد مجلس اإلدار .7
 . ه من اختصاصاتـــا لـــيحق للرئيس تفويض نائبه بم .8

 
 : اختصاصات نائب رئيس مجلس اإلدارة

كافة   .9 الحالة  هذه  في  للنائب  وتكون  غيابه  حالة  في  مقامه  الرئيس  نائب  يقوم 
 . صالحيات الرئيس

 
 : اختصاصات المشرف المالي

اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة؛ مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس  
المالية   بالشؤون  المتعلقة  واالختصاصات  السلطات  عن  مسؤوال  المالي  المشرف  يكون 
للجمعية،   المالية  بالشؤون  المتعلقة  الخدمات  جميع  وتقديم  غرضها،  يحقق  بما  للجمعية 

 : وذلك بما يساعد على إداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها 
 : المهام والمسؤوليات 

 . المحافظة على أصول وممتلكات الجمعية ومتابعتها .1
 . ة المالية طبقا للنظام واألصول المالية المتبعةــــاإلشراف على جميع شؤون الجمعي .2
إيصاالت عن جميع العمليات  .3 الجمعية ومصروفاتها واستخراج  االشراف على موارد 

 . واستالمها
 . صة لهاــــــابات البنكية المخص ــــالجمعية في الحس وال  ــــإيداع أم  .4
 . قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعا في السجالت الخاصة بها .5
 . س اإلدارةــــة الجرد لمجلـــــرير بنتيجـــــــوي وتقديم تقــــ الجرد السن .6
المثبتة لصحة  صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاًما مع االحتفاظ بالمستندات   .7

 . الصرف ومراقبة المستندات وحفظها
 . ةــالت الماليــــس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامـــذ قرارات مجل ـتنفي .8
 . إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة .9
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 . التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالي ة مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه .10
 سب األصول ــها على حـــي، والرد عليـــ ات الواردة من المراجع الخارجــــلمالحظث اـــــ بح .11

 . النظامية
 

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

 . حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته .1
في رئاسة   .2 والمشاركة  العمومية  الجمعية  أو  المجلس  يشكلها  التي  اللجان 

 . عضويتها
 

 : اختصاصات عضو مجلس اإلدارة
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع االلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي   .1

 : منها ما يلي
 . الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم .2
 . ة وتحقيق أهدافهاــسن ادارة الجمعي ــاء المجلس لح ــــــالفعالة مع اعضاركة  ـــــالمش  .3
المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلشراف على   .4

 . تنفيذها
 . ن قرارات او تعليماتـــة او مجلس اإلدارة مــــا يصدر عن الجمعية العمومي ـــــالتقيد بم .5
الواجبات   .6 لجميع  والخاصة القيام  النظام  هدا  في  عليها  المنصوص  واالختصاصات 

 . اصبــــو أيا من هذه المنـــرف المالي، إذا تولى العضــــبرئيس المجلس ونائبة، المش
 . ســـ ه بالمجلــاء عضويتـــازات مالية لقـــدم المطالبة بأية رواتب او مكافآت او امتيـــع  .7
 . حهاالمحافظة على اسرار الجمعية ورعاية مصال .8

 
 
 
 
 


