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الئحة صالحيات مجلس اإلدارة والصالحيات املمنوحة 
 للمجلس
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 اآليت:ات مجلس اإلدارة من أبرز اختصاص
اعتامد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االسرتاتيجية والخطة التنفيذية  •

 وغريها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية واعتامدها. •
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها وإجراء مراجعة دورية  •

 من فاعليتها. للتحقق
وضع أسس ومعايري لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  •

التنفيذية وهذه الالئحة، واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها 
 وتعديلها عند الحاجة.

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وتحصيل  •
وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها الشيكات أو أذونات الرصف 

وتسويتها، وتحديث البيانات، واالعرتاض عىل الشيكات، واستالم الشيكات 
 املرتجعة، وغريها من العمليات البنكية.

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك  •
ك وإدخالها يف النظام الصكو  أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث 

الشامل، وتحويل األرايض الزراعية إىل سكنية، وإجراء أي ترصفات محققة 
 واملصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.  للجمعية الغبطة 

 تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها. •
 إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. •
الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتامدها من  إعداد قواعد استثامر •

 الوزارة.
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية  •

 تضمن تقديم العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها.
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 التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها. •
ات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النامذج التي تحديث بيان •

 تعتمدها لهذا الغرض.
تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع  •

أشهر من نهاية  الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخالل أربعة
 السنة املالية.

 وي للجمعية واعتامده.اإلرشاف عىل إعداد التقرير السن •
اإلرشاف عىل إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة ورفعها  •

 للجمعية العمومية العتامدها.
تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد  •

 الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل.
 تعيني املوظفني القياديني يف الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. •
إبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ عىل الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية  •

ومجلس اإلدارة واملدير التنفيذي واملدير املايل، وذلك خالل شهر من تاريخ 
 حدوث التغيري.

تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، وضع السياسات واإلجراءات التي  •
إضافة إىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة 

عىل  والجهة املرشفة وأصحاب املصالح اآلخرين، ومتكني اآلخر من االطالع
الحساب الختامي والتقارير املالية واإلدارية، ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين 

 .للجمعية
اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليامت الجمعية العمومية أو املراجع الخارجي  •

 أو الوزارة أو الجهة املرشفة.
وضع إجراءات لضامن الحصول عىل موافقة الوزارة والجهة املرشفة يف أي  •

 إجراء يستلزم ذلك.
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 استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات •
 الالزمة يف هذا الشأن.

التعريف بالجمعية والعمل عىل إبراز أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات  •
 العالقة.

 قبول العضويات مبختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها. •
 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. •
وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية  •

 التنسيق بينها واعتامدها من الجمعية العمومية.
أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة  •

 مام ييل : املرشفة يف مجال اختصاصه
تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحارضين، ويف حال تساوي األصوات  .1

 فيعد صوت الرئيس مرجحا.
 راراته يف محرض ويوقع عليه األعضاء الحارضون.تدون وقائع االجتامع وق .2
يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملرشف املايل بالترصف معا فيام  .3

له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ املناسب 
 تجاهها، ويحق للمجلس فيام عداها من اختصاصات تشكيل لجان دامئة أو

ا أنيط بها من أعامل، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، مؤقتة منه للقيام مب
 .وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر يف ذلك

عىل مجلس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام  .4
الجهات مثل الوزارات واملحاكم واإلدارات الحكومية والخاصة وغريها، 

 وتوكيل غريه من عدمه.وتحديد صالحياته ومنحه حق تفويض 
يجوز ملجلس اإلدارة الترصف يف أمالك الجمعية العقارية بالرشاء أو البيع  .5

 .بعد الحصول عىل تفويض من الجمعية العمومية يف ذلك
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يلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات املرتتبة عىل عضويته، ومنها ما 
 يأيت:

اتها والتصويت عىل حضور اجتامعات مجلس اإلدارة واملشاركة يف مناقش •
 القرارات، وال يجوز له التفويض يف ذلك.

 رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها املجلس. •
 متثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة. •
خدمة الجمعية وإفادتها بخرباته ومعارفه واقرتاح املواضيع وتقديم  •

 وض بالجمعية.املبادرات التي من شأنها النه
التقيد مبا يصدر من الوزارة والجهة املرشفة والجمعية العمومية ومجلس  •

 اإلدارة من تعليامت.
 املحافظة عىل الجمعية وأرسارها ورعاية مصالحها •

الختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس 
واالختصاصات مجلس اإلدارة مسؤوال عن تفعيل ومتابعة السلطات 

 املناطة ملجلس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآليت:
 رئاسة اجتامعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. •
متثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة يف حدود  •

صالحيات مجلس اإلدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الرتافع أمام 
وشبه القضائية ومتثيل الجمعية أمامها رفعا ودفعا، وله  الجهات القضائية

 تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء املجلس أو غريهم.
 التوقيع عىل ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات. •
التوقيع عىل الشيكات واألوراق املالية ومستندات الرصف مع املرشف  •

 املايل.
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يه املدير التنفيذي والتي ال تحتمل البت يف املسائل العاجلة التي يعرضها عل •
عىل أن يعرض تلك املسائل وما  فيام هو من ضمن صالحيات املجلس-التأخري 

 اتخذ بشأنها من قرارات عىل املجلس يف أول اجتامع.
 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. •
 .يحق للرئيس تفويض نائبه مبا له من اختصاصات •

 
 :املايل ختصاصات املرشفا

 جميع شؤون الجمعية املالية طبقا للنظام واألصول املالية املتبعة. •
 موارد الجمعية ومرصوفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها. •
 إيداع أموال الجمعية يف الحسابات البنكية املخصصة لها. •
 قيد جميع اإليرادات واملرصوفات تباعا يف السجالت الخاصة بها. •
 جرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة.ال •
رصف جميع املبالغ التي تقرر رصفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات املثبتة  •

 لصحة الرصف ومراقبة املستندات وحفظها.
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيام يتعلق باملعامالت املالية.  •
 ضها عىل مجلس اإلدارة.إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعر  •
 التوقيع عىل طلبات الرصف واألوراق املالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه. •
بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها عىل حسب األصول  •

 .النظامية


