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 الئحة صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
 

 رة  صالحيات مجلس اإلدا

، ومتابعة  الرئيسةوغیرھا من خطط العمل  التنفيذيةوالخطة  االسرتاتيجيةومنھا الخطة  الجمعيةاعتامد خطط عمل   -1

 تنفیذھا

  .واعتامدھا الجمعيةللھیاكل التنظیمیة والوظیفیة يف  الدوريةاملراجعة   -2

 للتحقق من فاعلیتھا  دوريةواإلرشاف علیھا وإجراء مراجعة   الداخليةوضع أنظمة وضوابط للرقابة  -3

الالئحة، واإلرشاف عىل   وهذه التنفيذيةال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  الجمعيةوضع أسس ومعاییر لحوكمة   -4

  .قبة مدى فاعلیتھا وتعدیلھا عند الحاجةتنفیذھا ومرا

، ودفع وتحصیل الشیكات أو أذونات الرصف وكشوفات  السعوديةفتح الحسابات البنكیة لدى البنوك واملصارف  -5

الحسابات، وقفلھا وتسویتھا، وتحدیث البیانات، واالعرتاض عىل الشیكات، واستالم الشیكات   وتنشيطالحسابات، 

  .عملیات البنكیةاملرتجعة، وغیرھا من ال 

وتجزئتھا وفرزھا، وتحدیث   الجمعيةتسجیل العقارات وإفراغھا وقبول الوصایا واألوقاف والھبات ودمج صكوك أمالك   -6

الصكوك وإدخالھا يف النظام الشامل، وتحویل األرايض الزراعیة إىل سكنیة، وإجراء أي ترصفات محققة للجمعیة  

  .العمومیة الجمعيةالغبطة واملصلحة، بعد موافقة 

 تنمیة املوارد املالیة للجمعیة والسعي لتحقیق االستدامة لھا  -7

، وتفعیلھا بعد اعتامدھا من  الجمعيةط. إعداد قواعد استثامر الفائض من أموال  .والھاوأم  الجمعيةإدارة ممتلكات   -8

  .الوزارة

تضمن تقدیم العنایة الالزمة لھم، واإلعالن   الجمعيةوضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفیدین من خدمات   -9

  .عنھا

  .وتزوید الوزارة بھا الجمعيةالتعاون يف إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة عن  -10

  .بشكل دوري وتزوید الوزارة بھا وفق النامذج التي تعتمدھا لھذا الغرض الجمعيةتحدیث بیانات   -11

العمومیة وخالل   الجمعيةتزوید الوزارة بالحساب الختامي والتقاریر املالیة املدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارھا من    -12

 ةأربعة أشھر من نھایة السنة املالی

س. اإلرشاف عىل إعداد املوازنة التقدیریة للسنة املالیة   .اإلرشاف عىل إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتامده -13

  .الجدیدة ورفعھا للجمعیة العمومیة العتامدھا

  تعیین مدیر تنفیذي متفرغ للجمعیة، وتحدید صالحیاتھ ومسؤولیاتھ وتزوید الوزارة باسمھ وقرار تعیینھ وصورة من  -14

 .ھویتھ الوطنیة، مع بیانات التواصل معھ

  .، وتحدید صالحیاتھم ومسؤولیاتھمالجمعيةتعیین املوظفین القیادیین يف   -15

العمومیة ومجلس اإلدارة واملدیر التنفیذي واملدیر   الجمعيةإبالغ الوزارة بكل تغییر یطرأ عىل الحالة النظامیة ألعضاء  -16

  .املايل، وذلك خالل شھر من تاریخ حدوث التغییر

باألنظمة واللوائح، إضافة إىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات   الجمعيةوضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن التزام  -17

ملصالح اآلخرین، ومتكین اآلخر من االطالع عىل الحساب  الجوھریة للمستفیدین والوزارة والجھة املرشفة وأصحاب ا 

  .الختامي والتقاریر املالیة واإلداریة، ونرشھا عىل املوقع اإللكرتوين للجمعیة

    .العمومیة أو املراجع الخارجي أو الوزارة أو الجھة املرشفة الجمعيةاإلرشاف عىل تنفیذ قرارات وتعلیامت   -18

  . موافقة الوزارة والجھة املرشفة يف أي إجراء یستلزم ذلكوضع إجراءات لضامن الحصول عىل -19

 استیفاء ما للجمعیة من حقوق وتأدیة ما علیھا من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف ھذا الشأن   -20
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  .التعریف بالجمعیة والعمل عىل إبراز أھدافھا وأنشطتھا يف األوساط ذات العالقة  -21

  .وتسبیب قرارات رفضھا قبول العضویات مبختلف أشكالھا، -22

ض. وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة   .العمومیة لالنعقاد الجمعيةدعوة   -23

  .العمومیة الجمعيةالتنسیق بینھا واعتامدھا من 

 .العمومیة أو الوزارة أو الجھة املرشفة يف مجال اختصاصھ الجمعيةأي مھام أخرى یكلف بھا من قبل   -24

 .تصدر قرارات املجلس بأغلبیة أصوات الحارضین، ويف حال تساوي األصوات فیعد صوت الرئیس مرجحا  .  -25

 ّون وقائع االجتامع وقراراتھ يف محرض ویوقع علیھ األعضاء الحارضون تد -26

ملايل بالترصف معا  فیام لھ من اختصاصات مالیة أو ینتج عنھ  یحق للمجلس أن یفوض الرئیس أو نائبھ واملرشف ا  -27

اختصاصات مالیة، واتخاذ املناسب تجاھھا، ویحق للمجلس فیام عداھا من اختصاصات تشكیل لجان دامئة أو مؤقتة منھ  

 ذلك للقیام مبا أنیط بھا من أعامل، ولھ االستعانة بأعضاء من خارجھ، ولھ تفویض الرئیس أو أي عضو آخر يف 

أمام الجھات مثل الوزارات واملحاكم واإلدارات   الجمعيةعىل مجلس اإلدارة تفویض رئیسھ أو نائبھ أو من یراه بتمثیل  -28

 .الحكومیة والخاصة وغیرھا، وتحدید صالحیاتھ ومنحھ حق تفویض وتوكیل غیره من عدمھ

  الجمعيةالعقاریة بالرشاء أو البیع بعد الحصول عىل تفویض من   الجمعيةیجوز ملجلس اإلدارة الترصف يف أمالك  -29

 العمومیة يف ذلك 

 

 صالحيات املدير التنفيذي  

 

 رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتامها  .1

رسم أسس ومعايري حوكمة الجمعية بحيث ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، واإلرشاف   .2

 فاعليتها بعد اعتامدهاعىل تنفيذها ومراقبة مدي 

إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأعاملها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها   .3

 بعد اعتامدها 

 تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليامتها، وتعميمها۔  .4

 والتجهيزات الالزمة  توفري احتياجات الجمعية من الربامج و املرشوعات واملوارد .5

 اقرتاح قواعد استثامر الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها .6

 رسم وتنفيذ الخطط والربامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس عىل تحسني أداء منسويب الجمعية وتطويرها .7

ة الالزمة لهم،  رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناي .8

 واإلعالن عنها بعد اعتامدها 

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النامذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير   .9

 .التبعية والسنوية بعد عرضها عىل مجلس اإلدارة واعتامدها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية

 .بار املوظفني يف الجمعية ملجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتامدالرفع برتشيح أسامء ك .10

االرتقاء بخدمات الجمعية كافة ومتابعة سري أعامل الجمعية ووضع املؤرشات لقياس األداء واإلنجازات فيها عىل   .11

 اد الحلول لها مستوى الخط ط واملوارد، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت وإيج

 .إعداد التقارير املالية ومرشوع املوازنة التقديرية ل لجمعية وفقا ل ملعاي ير املعتربة متهيدا العتامدها .12

 إعداد التقويم الوظيفي ل لعاملني يف الجمعية ورفعه العتامده .13

 إصدار التعاميم والتعليامت الخاصة بسري العمل يف الجمعية .14
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اد جدول أعامل اجتامعاته وكتابة محارض الجلسات والعمل عىل تنفيذ القرارات  توىل أمانة مجلس اإلدارة وإعد  .15

 الصادرة عنه

 . اإلرشاف عىل األنشطة واملناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها  .16

 

 

وتقدميها ملجلس  إعداد التقارير الدورية ألعامل الجمعية كافة توضح اإلنجازات واملعوقات وسبل عالجها  .17

 .العتامدها

 .أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة يف مجال اختصاصه .18

 متثيل الجمعية لبناء رشاكات جديدة .19

 متثيل الجمعية يف االجتامعات مع الرشكاء .20

 

 صالحيات ومهام مدير اإلدارة املالية 

 

 املتبعة جميع شؤون الجمعية املالية طبقا للنظام واألصول املالية  .1

 موارد الجمعية ومرصوفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها .2

 إيداع أموال الجمعية يف الحسابات البنكية املخصصة لها۔  .3

 قيد جميع اإليرادات واملرصوفات تباعا يف السجالت الخاصة بها .4

 .الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة .5

املبالغ التي تقر ر رصفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الرصف ومراقبة املستندات  رصف جميع  .6

 وحفظها 

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيام يتعلق باملعامالت املالية  .7

 .إعداد ميزانية الجمعية ل لسنة التالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة .8

 مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه التوقيع عىل طلبات الرصف واألوراق املالية .9

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

 


