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 به :  يتعلق وما اإلدارة مجلس ومهام اختصاص

يوجه مجلس إدارة الجمعية الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس   •

  يوما على األقل . 180اإلدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة ب  

 الترشيح    قفل من أسبوع خالل للوزارة  املرشحين أسماء وترفع ، اإلدارة  مجلس  مدة  نهاية من  يوما 90 قبل الترشيح يقفل  •

  أو  مقر الجمعية في الوزارة  من الواردة  املترشحين أسماء قائمة عرض اإلدارة  مجلس مع  بالتنسيق االنتخابات لجنة على يجب •

   . األقل على  يوما 15 ب  اإلدارة  مجلس مدة  نهاية وقبل ،  االلكتروني موقعها

    . سنوات 4 اإلدارة   مجلس مدة  تكون  •

افقة إال  اإلدارة  مجلس وعضوية الجمعية في الوظيفة بين الجمع يجوز  ال  •    . يفوضه من  أو  الوزير  بمو

   . جديد إدارة   مجلس انتخاب لحين املالية دون  اإلدارية مهامه ممارسة في يستمر  اإلدارة  مجلس  دورة  انتهاء عند •

افقة إال  التوالي على  دورتين من ألكثر  الجمعية إدارة  مجلس لعضوية الترشح يجوز  ال  •    . يفوضه من  أو  الوزير  بمو

 كل الزمنية بين الفترة  تناسب عقدها في ويراعي السنة في اجتماعات أربعة عن تقل ال  منتظمة دورية اجتماعات املجلس يعقد •

  .  األقل على أشهر  3 كل  اجتماع عقد يتم أن على ، وآخر  اجتماع

 الدعوة النعقاده   مقامه يقوم من أو  الرئيس على وجب اجتماع، عقد اإلدارة   مجلس أعضاء عدد نصف من أكثر  طلب حال في •

 . الطلب  تاريخ من أسبوعين خالل

 . اإلداري  الجمعية نطاق داخل آخر  مكان في عقدها له ويجوز  الجمعية، مقر  في اجتماعاته املجلس يعقد •

ومتابعة   الرئيسية، العمل خطط من وغيرها التنفيذية والخطة االستراتيجية الخطة ومنها الجمعية عمل خطط اعتماد •

   . العمومية الجمعية من تنفيذها واعتماد تنفيذها،

  .  الجمعية في والوظيفية التنظيمية الهياكل اعتماد •

  .فاعليتها  من للتحقق دورية مراجعة وإجراء عليها واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع •

وكشوفات  الصرف أذونات أو  الشيكات وتحصيل ودفع السعودية، واملصارف البنوك لدى البنكية الحسابات فتح •

  الشيكات املرتجعة، واستالم الشيكات، على واالعتراض البيانات، وتحديث وتسويتها، وقفلها الحسابات، وتنشيط الحسابات،

 . البنكية العمليات من وغيرها
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إفراغها العقارات تسجيل • وتحديث   وفرزها، وتجزئتها الجمعية أمالك صكوك ودمج  والهبات واألوقاف الوصايا وقبول  و

  للجمعية الغبطة محققة تصرفات أي وإجراء سكنية، إلى الزراعية ي األراض وتحويل الشامل، النظام في وإدخالها الصكوك

افقة بعد واملصلحة،  .  العمومية الجمعية مو

   .وأموالها  الجمعية  ممتلكات  وإدارة  لها، االستدامة لتحقيق والسعي للجمعية املالية املوارد تنمية •

   .والوزارة العمومية الجمعية من اعتمادها بعد وتفعيلها الجمعية، أموال من الفائض استثمار  قواعد إعداد •

 . عنها  واإلعالن لهم، الالزمة العناية تقديم تضمن الجمعية من املستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع  •

    .بها الوزارة  وتزويد الجمعية عن والسنوية التتبعية التقارير  إعداد في التعاون   •

   .الغرض لهذا تعتمدها التي النماذج وفق بها الوزارة  وتزويد دوري بشكل الجمعية بيانات تحديث •

  العمومية وخالل الجمعية من  إقرارها بعد الحسابات مراجع من املدققة املالية والتقارير  الختامي بالحساب الوزارة  تزويد •

 . املالية السنة نهاية من أشهر  أربعة

 . واعتماده للجمعية السنوي  التقرير  إعداد على اإلشراف •

   .العتمادها العمومية للجمعية ورفعها  الجديدة  املالية للسنة التقديرية املوازنة إعداد على اإلشراف  •

 معه   التواصل وبيانات وهويته تعيينه وقرار  باسمه الوزارة  وتزويد صالحياته للجمعية وتحديد متفرغ تنفيذي مدير  تعيين •

   .ومسؤولياتهم صالحياتهم وتحديد الجمعية، في القياديين املوظفين تعيين •

  واملدير املالي، التنفيذي واملدير  اإلدارة  ومجلس العمومية الجمعية ألعضاء النظامية الحالة على يطرأ تغيير  بكل الوزارة  إبالغ •

 . التغيير حدوث تاريخ من شهر  خالل وذلك

 . املشرفة الجهة أو  الوزارة  أو  الخارجي املراجع أو  العمومية  الجمعية وتعليمات قرارات تنفيذ على اإلشراف •

 لالنعقاد   العمومية الجمعية دعوة   •

   .الشأن هذا في  الالزمة القرارات وإصدار  التزامات من عليها ما وتأدية حقوق  من للجمعية ما استيفاء •

   .العالقة ذات األوساط في وأنشطتها أهدافها إبراز  على والعمل بالجمعية التعريف •

   .رفضها قرارات وتسبيب اشكالها، بمختلف العضويات قبول  •

 . الجمعية العمومية من واعتمادها بينها التنسيق وكيفية تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة واإلجراءات القواعد وضع •
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 مرجحا  الرئيس  صوت فيعد األصوات تساوي  حال وفي الحاضرين، أصوات بأغلبية قراراته تصدر  •

   .الحاضرون   األعضاء عليه ويوقع محضر  في وقراراته االجتماع وقائع تدون   •

  واإلدارات واملحاكم الوزارات مثل الجهات أمام الجمعية بتمثيل يراه  من  أو  نائبه أو  رئيسه تفويض اإلدارة  مجلس على •

 . عدمه من غيره  وتوكيل تفويض حق ومنحه صالحياته وتحديد وغيرها، والخاصة الحكومية

  يكون  أن ويجب. الجمعية عمل سير  تكفل التي الصالحيات بعض ويفوضها تنفيذية لجنة منه يشكل أن اإلدارة  ملجلس يجوز  •

 . الداخلية واملراجعة التدقيق لجنة املالي املشرف يرأس أال  يجب كما ، اإلدارة   مجلس أعضاء أحد دائمة لجنة أي في

 مع  يتفق بما الزكاة  أموال في التصرف ويجب.  بها خاصا سجال  لها ينشأ وأن ، مستقل حساب في  الزكاة  أموال مع التعامل يجب •

   . اإلسالمية الشريعة أحكام

   . والقانونية املالية الجوانب وخاصة الجمعية بعمل  الجدد املجلس أعضاء لتعريف إجراءات وضع من التأكد يجب •

 .  التعامل انتهاء تاريخ من سنوات 10 عن التقل ملدة  واإلدارية املالية بسجالتها الجمعية احتفاظ  •

 . اختصاصه  مجال في املشرفة  الجهة أو   الوزارة   أو  العمومية الجمعية قبل من بها يكلف أخرى  مهام أي  •

 اإلدارة مجلس رئيس ومهام اختصاص

 مسؤوال  اإلدارة  مجلس رئيس يكون  العمومية؛ والجمعية اإلدارة  ملجلس املقررة   االختصاصات مراعات مع

   :اآلتي  اختصاصاته أبرز  ومن اإلدارة، ملجلس املناطة واالختصاصات السلطات

   .العمومية  والجمعية ،  اإلدارة  مجلس اجتماعات رئاسة •

  وتفويض اإلدارة  مجلس صالحيات حدود في كافة واألهلية والخاصة الحكومية الجهات أمام الجمعية تمثيل •

افع ذلك ومن العمومية، الجمعية  وله رفعا أمامها الجمعية وتمثيل القضائية وشبه  القضائية الجهات أمام التر

 . غيرهم  أو  املجلس أعضاء من يراه  ملن ذلك تفويض

   .قرارات  من اإلدارة مجلس من يصدر  ما على التوقيع •

   .املالي املشرف مع الصرف ومستندات املالية واألوراق الشيكات على التوقيع •
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  صالحيات ضمن من هو  فيما التأخير  تحتمل ال  والتي التنفيذي املدير  عليه يعرضها التي العاجلة املسائل في البت •

 . اجتماع أول  في املجلس على قرارات من  بشأنها اتخذ وما املسائل تلك يعرض أن على املجلس

 .العمومية  والجمعية اإلدارة  مجلس النعقاد الدعوة  •

 .اختصاصات  من له بما نائبه تفويض للرئيس يحق  •

 :املالي املشرف ومهام اختصاص

  املتعلقة  واالختصاصات مسؤوال السلطات املالي املشرف يكون  اإلدارة؛ مجلس ولرئيس العمومية والجمعية اإلدارة ملجلس املقررة االختصاصات مراعاة مع

 : اآلتي على اإلشراف اختصاصاته أبرز  ومن غرضها،  يحقق بما للجمعية املالية بالشؤون

   .املتبعة  املالية طبقا للنظام واألصول  املالية الجمعية  شؤون جميع •

  .واستالمها العمليات جميع عن إيصاالت واستخراج ومصروفاتها الجمعية موارد •

   . له املخصصة البنكية الحسابات في  الجمعية أموال إيداع •

 في اإليرادات جميع قيد •
ً
   .بها الخاصة السجالت واملصروفات تباعا

   .اإلدارة ملجلس الجرد بنتيجة تقرير  وتقديم السنوي  الجرد •

  مع صرفها تقرر  التي املبالغ جميع صرف •
ً
اقبة الصرف لصحة املثبتة باملستندات االحتفاظ نظاما    .وحفظه املستندات ومر

   .املالية باملعامالت يتعلق فيما اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ •

   .اإلدارة مجلس على وعرضها التالية للسنة الجمعية ميزانية إعداد •

 . نائبه أو  اإلدارة مجلس رئيس مع املالية واألوراق الصرف طلبات على  التوقيع •

 النظامية  األصول  حسب  على عليها والرد الخارجي، املراجع من الواردة املالحظات بحث  •

 :  اإلدارة مجلس عضو التزامات

 : يأتي ما ومنها عضويته، على املترتبة  بااللتزامات اإلدارة مجلس عضو  يلتزم

 . ذلك في  التفويض له يجوز  وال   القرارات، على والتصويت مناقشاتها في واملشاركة اإلدارة  مجلس  اجتماعات حضور  •

   .املجلس  بها يكلفه التي اللجان وعضوية رئاسة •

   .اإلدارة مجلس رئيس تكليف بعد العالقة ذات الجهات أمام الجمعية تمثيل •

إفادتها الجمعية خدمة • اقتراح ومعارفه بخبراته و    .بالجمعية  النهوض شأنها من التي املبادرات وتقديم املواضيع و

   .تعليمات من اإلدارة   ومجلس العمومية والجمعية املشرفة  والجهة الوزارة  من يصدر  بما التقيد •

 . مصالحها  ورعاية وأسرارها الجمعية على املحافظة •
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 التنفيذية :  اإلدارة ومهام اختصاص  

 

أقسامها إدارتها  ومتابعة بها اليومية األعمال وإنهاء الجمعية إدارة  •   .  و

   .وتطويرها  تنظيمها على والعمل ، أهدافها لتحقيق الالزمة الخطط ورسم إعداد •

 من  وفق الجمعية خطط رسم •
ً
  .اعتمادها  بعد تنفيذها ومتابعة وأهدافها العامة السياسة مستوياتها انطالقا

 . اعتمادها  بعد تنفيذها ومتابعة أهدافها وتحقيق بأعمالها الجمعية قيام تضمن التي والتنظيمية اإلجرائية اللوائح إعداد •

  .وتعميمها  وتعليماتها، وقراراتها ولوائحها الجمعية أنظمة تنفيذ •

   .الالزمة  والتجهيزات واملوارد واملشروعات البرامج من الجمعية احتياجات توفير  •

   . كافة  الجمعية بخدمات االرتقاء •

   .تفعيلها وآليات الجمعية أموال من  الفائض استثمار  قواعد اقتراح •

   .اعتمادها  بعد عنها واإلعالن لهم، الالزمة العناية تقديم وتضمن املستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة رسم •

التتبعية  التقارير  إعداد في والتعاون  الوزارة  من املعتمدة  النماذج  وفق الجمعية عن واملعلومات بالبيانات الوزارة  تزويد •

 . دورية بصفة الجمعية بيانات  وتحديث واعتمادها، اإلدارة  مجلس على عرضها بعد والسنوية

من   والتحقق واملوارد، الخطط مستوى  على فيها واإلنجازات األداء لقياس املؤشرات ووضع الجمعية أعمال سير  متابعة •

 . لها الحلول  وإيجاد املشكالت ومعالجة األهداف  نحو  اتجاهها

 للمعايير  التقديرية املوازنة ومشروع املالية التقارير  إعداد •
ً
 ألعتمادها . للجمعية وفقا

ً
 املعتبرة تمهيدا

 . العتماده ورفعه الجمعية في للعاملين الوظيفي التقويم إعداد  •

   .الجمعية في العمل بسير  الخاصة والتعليمات التعاميم إصدار   •

   .عنه الصادرة  القرارات تنفيذ على والعمل الجلسات محاضر  وكتابة أعماله جدول  وإعداد اإلدارة  مجلس أمانة تولي •

  .عنها  تقارير  وتقديم كافة،  الجمعية بها تقوم التي واملناسبات األنشطة على اإلشراف •

 . إلدارة العتمادها  ا ملجلس وتقديمها عالجها وسبل واملعوقات  اإلنجازات توضح كافة  الجمعية ألعمال الدورية التقارير  إعداد •

 . اختصاصه مجال في اإلدارة  مجلس قبل من بها يكلف أخرى  مهام أي •

 

 

 

 


