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 مقدمة

ضوابط  عد مطلبًا أساسيًا من متطلباتبني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تمصفوفة الصالحيات  سياسة إن

اإلدارية حيث أنها تعمل على حتديد املسئوليات والصالحيات لشاغلي الوظائف  اجلمعيةالرقابة الداخلية يف 

، واليت من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة اجلمعيةعتماد القرارات واملعامالت يف التنفيذية العليا ال

 االحتيال.و الفسادتمنع خماطر ل، واالجراءاتمسارات تدفق املعامالت 

 : النطاق اواًل:

 اجلمعية،يف  وتطوعية ومن هلم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملني سؤوليات العامة حتدد هذه السياسة امل

 .وظيفية خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر هلم 

 :البيانثانيًا: 

 صالحيات جملس اإلدارة: مصفوفةأواًل: 

يكون جملس اإلدارة السلطات واالختصاصات يف  العمومية،مع مراعات االختصاصات املقرة للجمعية : اواًل

 كاالتي:ابرز اختصاصاته  ، منألغراضهاإدارة اجلمعية احملققة 

اعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من خطط العمل  .1

  تنفيذها.ومتابعة  الرئيسة،
  واعتمادها.املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية  .2
 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها  .3
الالئحة حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع احكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه  أسس، معايريوضع  .4

 احلاجة.على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند  واالشراف
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ات او اذونات كودفع وحتصيل الشي السعودية،فتح احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف  .5

وفقلها وتسويتها وحتديث البيانات واالعرتاض  احلسابات،وتنشيط  احلسابات،الصرف وكشوفات 

 كات املرجتعة وغريها من العمليات البنكية .على الشبكات ، واستالم الشي
تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا واالوقاف واهلبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها  .6

وحتويل األراضي الزراعية اىل سكنية ،  الشامل،وفرزها وحتديث الصكوك وادخاهلا يف النظام 

 صلحة ،بعد موافقة اجلمعية العمومية .واجراء أي تصرفات حمققة للجمعية الغبطة وامل
 تنمية املواد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلا . .7
 وامواهلا.إدارة ممتلكات اجلمعية  .8
 وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة . اجلمعية،اعداد قوائم استثمار فائض من أموال  .9
ات اجلمعية وتضمن العناية هلم، االعالن وضع سياسة مكتوبة تنظم عالقة املستفيدين من اخلدم .10

 عنها .
 التعاون يف اعداد التقارير التبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها .  .11
 حتديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها هلذا الغرض . .12
تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من اجلمعية  .13

 . اليةالعمومية وخالل أربعة اشهر من نهاية السنه امل
 تقارير السنوي للجمعية واعتماده . االشراف على اعداد ال .14
 االشراف على اعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها . .15
وتزويد الوزارة بامسه وقرار تعيينه  هصالحياته ومسؤوليات وحتديد للجمعية،تعني مدير تنفيذي متفرغ  .16

  وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.  
 ومسؤولياتهم . الحياتهموحتديد صاجلمعية، تعيني املوظفني القياديني يف  .17
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ابالغ الوزارة بكل تغري يطرا على حالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملدير  .18

 املدير املالي ، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغري . التنفيذي و
 موضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح  ، إضافة اىل االلتزا .19

باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة و اجلهة املشرفة عليها وأصحاب املصاحل 

ن االطالع على حساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية ، ونشرها على االخرين ، ومتكني األخري م

 للجمعية .املوقع اإللكرتوني 
االشراف علي تنفيذ القرارات والتعليمات اجلمعية العمومية او املراجع اخلارجي او الوزارة او اجلهة  .20

 املشرفة .
 شرفة يف أي اجراء يستلزم ذلك .وضع إجراءات لضمان احلصول على املوافقة الوزارة واجلهة امل .21
 من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذه الشأن . ااستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليه .22
 التعريف باجلمعية والعمل على ابراز أهدافها وانشطتها يف االوساط ذات عالقة . .23
 قبول العضويات مبختلف اشكاهلا ، وتسبيب قرارات رفضها . .24
 اجلمعية العمومية لالنعقاد . دعوة .25
وضع قواعد وإجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها والتنسيق بينها واعتمادها من اجلمعية  .26

 العمومية 
 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية او الوزارة او اجلهة املشرفة يف جمال اختصاصه  .27

ويف حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس  احلاضرين،ية اصوات : تصدر قرارات اجمللس بأغلبثانيًا

 مرجحًا 

 عليها.تدوين وقائع االجتماع وقراراته يف احملضر ويوقع األعضاء احلاضرين  :ثالثًا 
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للمجلس أي يفوض الرئيس او نائبه واملشرف املالي بالتصرف معًا فيما له من اختصاصات مالية  جيوز: رابعًا

وحيق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل  جتاهها،واختاذ املناسب  مالية،او ينتج عنه اختصاصات 

وله تفويض الرئيس  خارجه،ة بأعضاء من وله استعان اعمال،ا من جلان دائمة او مؤقتة منه للقيام مبا انيط به

 ذلك.او أي عضو اخر يف 

على جملس اإلدارة تفويض رئيسه او نائبه او من يراه بتمثيل اجلمعية امام اجلهات مثل الوزارات  :خامسًا

 واحملاكم.

لى تفويض : جيوز جمللس اإلدارة التصرف يف أمالك اجلمعية العقارية بالشراء او البيع بعد حصول عسادسًا

 العمومية.من اجلمعية 

 التنفيذية: ةاإلدار صالحيات مصفوفة ثانيًا:

رسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد  .1

 اعتمادها.
اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة  رسم أسس ومعايري حلوكمة .2

 واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام اجلمعية بأعماهلا وحتقيق أهدافها ومتابعة  .3

 تنفيذها بعد اعتمادها.
 جلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.تنفيذ أنظمة ا .4
 توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة. .5
 اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها. .6
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نسوبي اجلمعية رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء م .7

 وتطويرها .
رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة  .8

 هلم واإلعالن عنها بعد اعتمادها .
تزويد الوزرة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد  .9

والسنوية بعد عرضها على جملس اإلدارة واعتمادها وحتديث بيانات اجلمعية بصفة  شهريةالالتقارير 

 دورية.
الرفع برتشيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلدارة مع حتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم  .10

 اجلمعية.خبدمات  لالعتماد واالرتقاء
داء واالجنازات فيها على مستوى اخلطط واملوارد متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس األ .11

 والتحقق من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشكالت وإجياد احللول هلا.
مشاركته يف إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية  وفقا للمعايري املعتربة متهيدا  .12

 العتمادها .
 العتماده. اجلمعية ورفعه إعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف .13
 إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية. .14
تولي أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل على تنفيذ  .15

 القرارات الصادرة عنه.
 ديم تقارير عنها.اإلشراف على األنشطة واملناسبات اليت تقوم بها اجلمعية كافة وتق .16
إعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل عالجها وتقدميها  .17

 جمللس اإلدارة العتمادها.
 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف جمال اختصاصه. .18
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 واإلدارة التنفيذية:التواصل بني أعضاء اجمللس الرؤساء  جتاهالواجبات ثالثًا: 

 .اللجان الفرعية عن اجمللس أحد يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس اجمللس أو .1
 .اللجنةمع رئيس اجمللس أو رئيس  التنسيق والتشاورعدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات اجملدولة إال بعد  .2
أعضاء  طلب من بناءً علىأو  ة ذلك،غري جمدول متى رأى ضرور طارئأن يدعو الجتماع  لرئيس اجمللس .3

 اجمللس.
أن يتم التنسيق بني رئيس اجمللس وأمني السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال  .4

 .االجتماع
 .دارة بتقرير شهري يتضمن أدائهااإلتزويد جملس  اإلدارة التنفيذية يتوجب على .5
هة التواصل مع أعضاء جملس اإلدارة يف األمور املتعلقة بشؤون جملس اإلدارة، أمني جملس اإلدارة هو ج .6

اإلدارة التنفيذية ممن هلم عالقة وخربة بأعمال اجمللس مبوجب  مقامه مفوض منويف حال غيابه يقوم 

 .التنفيذي بالقيام باملهمة إىل حني عودة أمني اجمللس املديرتوجيه من 
 اإلدارةالتنفيذي واملدير املالي أو أي من أعضاء  املديرن التواصل مع ألعضاء جملس اإلدارة واللجا .7

 .لذلك عند احلاجة ةالتنفيذي

 : ملسؤولياتاثالثًا: 

يعملون حتت إدارة واشراف الذين واملنتسبني  العاملنيوعلى مجيع  أنشطة اجلمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

، وااللتزام مبا ورد والتوقيع عليها واإلملام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة املتعلقة بعملهاجلمعية 

 تزويد مجيع اإلداراتاإلدارة التنفيذية الوظيفية. وعلى  مومسؤولياته مفيها من أحكام عند أداء واجباته

 .هابنسخة من واألقسام
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 :ملراجعا

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  

 

  

 


