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الصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية ،یكون لمجلس اإلدارة السلطات
واالختصاصات في إدارة الجمعية المحققة ألغراضها ،ومن أبرز اختصاصاته اآلتي:
.1

اعتماد خطط عمل الجمعیة ومنھا الخطة االستراتیجیة والخطة التنفیذیة وغیرھا من

خطط العمل الرئیسة ،ومتابعة تنفیذھا.
.2

المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الجمعیة واعتمادھا.

.3

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف علیھا وإجراء مراجعة دوریة للتحقق

من فاعلیتھا.
.4

وضع أسس ومعاییر لحوكمة الجمعیة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة

التنفیذیة وھذه الالئحة ،واإلشراف على تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا وتعدیلھا عند الحاجة.
.5

فتح الحسابات البنكیة لدى البنوك والمصارف السعودیة ،ودفع وتحصیل الشیكات أو

أذونات الصرف وكشوفات الحسابات ،وتنشیط الحسابات ،وقفلھا وتسویتھا ،وتحدیث
البیانات ،واالعتراض على الشیكات ،واستالم الشیكات الم رتجعة ،وغیرھا من العملیات
البنكیة.

.6

تسجیل العقارات وإفراغھا وقبول الوصایا واألوقاف والھبات ودمج صكوك أمالك

الجمعیة وتجزئتھا وفرزھا ،وتحدیث الصكوك وإدخالھا في النظام الشامل ،وتحویل األراضي
الزراعیة إلى سكنیة ،وإجراء أي تص رفات محققة للجمعیة الغبطة والمصلحة ،بعد موافقة
الجمعیة العمومیة.
.7

تنمیة الموارد المالیة للجمعیة والسعي لتحقیق االستدامة لھا.

.8

إدارة ممتلكات الجمعیة وأموالھا.

.9

إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة ،وتفعیلھا بعد اعتمادھا من الو ازرة.

.10

وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة تضمن تقدیم

العنایة الالزمة لھم ،واإلعالن عنھا.
.11

التعاون في إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة عن الجمعیة وتزوید الو ازرة بھا.

.12

تحدیث بیانات الجمعیة بشكل دوري وتزوید الو ازرة بھا وفق النماذج التي تعتمدھا

لھذا الغرض.
.13

تزوید الو ازرة بالحساب الختامي والتقاریر المالیة المدققة من مراجع الحسابات بعد

إقرارھا من الجمعیة العمومیة وخالل أربعة أشھر من نھایة السنة المالیة.
.14

اإلشراف على إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتماده.

.15

اإلشراف على إعداد الموازنة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة ورفعھا للجمعیة العمومیة

العتمادھا.
.16

تعیین مدیر تنفیذي متفرغ للجمعیة ،وتحدید صالحیاته ومسؤولیاته وتزوید الو ازرة

باسمه وقرار تعیینه وصورة من ھویته الوطنیة ،مع بیانات التواصل معھ.
.17

تعیین الموظفین القیادیین في الجمعیة ،وتحدید صالحیاتھم ومسؤولیاتھم.

.18

إبالغ الو ازرة بكل تغییر یط أر على الحالة النظامیة ألعضاء الجمعیة العمومیة

ومجلس اإلدارة والمدی ر التنفیذي والمدیر المالي ،وذلك خالل شھر من تاریخ حدوث التغییر.
.19

وضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعیة باألنظمة واللوائح ،إضافة

إلى االلتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمستفیدین والو ازرة والجھة المش رفة وأصحاب
المصالح اآلخ رین ،وتمكین اآلخر من االطالع على الحساب الختامي والتقاریر المالیة
واإلداریة ،ونشرھا على الموقع اإللكتروني للجمعیة.
.20

اإلشراف على تنفیذ ق اررات وتعلیمات الجمعیة العمومیة أو المراجع الخارجي أو

الو ازرة أو الجھة المشرفة.
.21

وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الو ازرة والجھة المشرفة في أي إجراء

یستلزم ذلك.

.22

استیفاء ما للجمعیة من حقوق وتأدیة ما علیھا من التزامات وإصدار الق اررات الالزمة

في ھذا الشأن.
.23

التعریف بالجمعیة والعمل على إبراز أھدافھا وأنشطتھا في األوساط ذات العالقة.

.24

قبول العضویات بمختلف أشكالھا ،وتسبیب ق اررات رفضھا.

.25

دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد.

.26

وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة التنسیق

بینھا واعتمادھا من الجمعیة العمومیة.
.27

أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل الجمعیة العمومیة أو الو ازرة أو الجھة المشرفة في

مجال اختصاصه
.28

تصدر ق اررات المجلس بأغلبیة أصوات الحا ضرین ،وفي حال تساوي األصوات فبعد

صوت الرئیس مرجحاً.
.29

تدون وقائع االجتماع وق ارراته في محضر ویوقع علبه األعضاء الحاضرون.
ّ

.30

یحق للمجلس أن یفوض الرئیس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معاً فیما له من

اختصاصات مالیة أو ینتج عنھ اختصاصات مالیة ،واتخاذ المناسب تجاھھا ،ویحق
للمجلس فیما عداھا من اختصاصات تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقیام بما أنیط بھا

من أعمال ،وله االستعانة بأعضاء من خارجه ،وله تفویض الرئیس أو أي عضو آخر في
ذلك.
على مجلس اإلدارة تفویض رئیسه أو نائبه أو من یراه بتمثیل الجمعیة أمام الجھات

.31

مثل الو ازرات والمحاكم واإلدارات الحكومیة والخاصة وغیرھا ،وتحدید صالحیاته ومنحه حق
تفویض وتوكیل غیره من عدمه.
یجوز لمجلس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعیة العقاریة بالشراء أو البیع بعد

.32

الحصول على تفویض من الجمعیة العمومیة في ذلك.

الصالحيات الممنوحة لرئيس مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة؛ یكون رئیس مجلس اإلدارة
مسؤوالً عن تفعیل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة ،ومن أبرز
اختصاصاته اآلتي:
أ.

رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.

ب .تمثیل الجمعیة أمام الجھات الحكومیة والخاصة واألھلیة كافة في حدود صالحیات
مجلس اإلدارة وتفویض الجمعیة العمومیة ،ومن ذلك الترافع أمام الجھات القضائیة

وشبه القضائیة وتمثیل الجمعیة أمامھا رفعاً ودفعاً ،وله تفویض ذلك لمن یراه من
أعضاء المجلس أو غیرھم.
ج .التوقیع على ما یصدر من مجلس اإلدارة من ق اررات.
د .التوقیع على الشیكات واألوراق المالیة ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
ه.

البت في المسائل العاجلة التي یعرضھا علیه المدیر التنفیذي والتي ال تحتمل
التأخیر -فیما ھو من ضمن صالحیات المجلس  -على أن یعرض تلك المسائل
وما اتخذ بشأنھا من ق اررات على المجلس في أول اجتماع.

و.

الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.

ز .یحق للرئیس تفویض نائبه بما له من اختصاصات.

الصالحيات الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة
یل تزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضویته ،ومنها ما یأتي:
أ.

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاتھا والتصویت على الق اررات ،وال

یجوز له التفویض في ذلك.
ب .رئاسة وعضویة اللجان التي یكلفه بھا المجلس.
ت .تمثیل الجمعیة أمام الجھات ذات العالقة بعد تكلیف رئیس مجلس اإلدارة.
ث .خدمة الجمعیة وإفادتھا بخبراته ومعا رفه واقتراح المواضیع وتقدیم المبادرات التي من
شأنھا النھوض بالجمعیة.

ج .التقید بما یصدر من الو ازرة والجھة المشرفة والجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة من
تعلیمات.
ح .المحافظة على الجمعیة وأسرارھا ورعایة مصالحھا.

الصالحيات الممنوحة للمشرف المالي ( أمين الصندوق)
مع مراعاة االختصا صات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة ول رئیس مجلس اإلدارة؛
یكون المشرف المالي مسؤوالً عن السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون المالیة للجمعیة
بما یحقق غرضھا ،ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف على اآلتي:
 .1جمیع شؤون الجمعیة المالیة طبقاً للنظام واألصول المالیة المتبعة.
 .2موارد الجمعیة ومصروفاتھا واستخراج إیصاالت عن جمیع العملیات واستالمھا.
 .3إیداع أموال الجمعیة في الحسابات البنكیة المخصصة لھا.
 .4قید جمیع اإلیرادات والمصروفات تباعاً في السجالت الخاصة بھا.
 .5الجرد السنوي وتقدیم تقریر بنتیجة الجرد لمجلس اإلدارة.
 .6صرف جمیع المبالغ التي تقرر صرفھا نظاماً مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة
الصرف ومراقبة المستندات وحفظھا.
 .7تنفیذ ق اررات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالمعامالت المالیة
 .8إعداد میزانیة الجمعیة للسنة التالیة وعرضھا على مجلس اإلدارة.

 .9التوقیع على طلبات الصرف واألوراق المالیة مع رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه.
 .10بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي ،والرد علیھا على حسب األصول
النظامیة.

