
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالحيات مجلس اإلدارةالئحة 

 

 

 جمعية التنمية االسرية

 بمنطقة جازان )رأف(

 2021لوى  النسخة ال 
 



 

 المقدمة
رأف بمنطقة جازان داخل جمعية التنمية السرية  يتم إعداد هذه الالئحة   ف إطار حوكمة العمل المؤسس 

افق مع   ر ف عل  سيالواالشر ية، لوأهمية لوجود آلية للرقابة ر الطر النظامية لوالتنظيمية للجمعيات الخيبما يتو

 العمل داخل الجمعية  

 

 الفهرس

 3 ...................................................................................................... صالحيات مجلس اإلدارة :

 5 ...................................................................................................... :مهام رئيس مجلس اإلدارة

 5 .............................................................................................. :مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة

 6 ............................................................................................................. :مهام المشرف الماىي

 7 .............................................................................................................. عضو مجلس اإلدارة
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 صالحيات مجلس اإلدارة : 
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون ملجلس اإلدارة السلطات لواالختصاصات  .أ

 في إدارة الجمعية املحققة لغراضها، لومن أبرز اختصاصاته اآلتي: 

اعتماد خطط عمل الجمعية لومنها الخطة االستراتيجية لوالخطة التنفيذية لوغيرها من خطط العمل  .ب

 الرئيسة، لومتابعة تنفيذها. 

 المراجعة الدلورية للهياكل التنظيمية لوالوظيفية في الجمعية لواعتمادها.  .ج

 ا. قق من فاعليتهلوضع أنظمة لوضوابط للرقابة الداخلية لواإلشراف عليها لوإجراء مراجعة دلورية للتح .د

لوضع أسس لومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام لوالالئحة التنفيذية لوهذه الالئحة،  .ه

اقبة مدى فاعليتها لوتعديلها عند الحاجة.   لواإلشراف عل  تنفيذها لومر

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك لوالمصارف السعودية، لودفع لوتحصيل الشيكات ألو أذلونات  .لو

الصرف لوكشوفات الحسابات، لوتنشيط الحسابات، لوقفلها لوتسويتها، لوتحديث البيانات، لواالعتراض 

 عل  الشيكات، لواستالم الشيكات المرتجعة، لوغيرها من العمليات البنكية. 

إفراغ .ز ها لوقبول الوصايا لواللوقاف لوالهبات لودمج صكوك أمالك الجمعية لوتجزئتها تسجيل العقارات لو

لوفرزها، لوتحديث الصكوك لوإدخالها في النظام الشامل، لوتحويل الراض ي الزراعية إى  سكنية 

افقة الجمعية العمومية.    ،لوإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة لوالمصلحة، بعد مو

 عية لوالسعي لتحقيق االستدامة لها. تنمية الموارد المالية للجم .ح

 إدارة ممتلكات الجمعية لوأموالها.  .ط

 إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، لوتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.  .ي

لوضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية  .ك

 الالزمة لهم، لواإلعالن عنها. 

 التعالون في إعداد التقارير التتبعية لوالسنوية عن الجمعية لوتزلويد الوزارة بها.  .ل

 تحديث بيانات الجمعية بشكل دلوري لوتزلويد الوزارة بها لوفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.  .م

تزلويد الوزارة بالحساب الختامي لوالتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من  .ن

 معية العمومية لوخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. الج

 اإلشراف عل  إعداد التقرير السنوي للجمعية لواعتماده.  .س

اإلشراف عل  إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة لورفعها للجمعية العمومية  .ع

 العتمادها. 

 لولياته لوتزلويد الوزارة باسمه لوقرار تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، لوتحديد صالحياته لومسؤ  .ف

 تعيينه لوصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه. 

 تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، لوتحديد صالحياتهم لومسؤلولياتهم.  .ص



 

إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ عل  الحالة النظامية لعضاء الجمعية العمومية لومجلس اإلدارة لوالمدير  .ق

 فيذي لوالمدير الماىي، لوذلك خالل شهر من تاريخ حدلوث التغيير. التن

لوضع السياسات لواإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالنظمة لواللوائح ،إضافة إى  االلتزام  .ر

باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين لوالوزارة لوالجهة المشرفة لوأصحاب المصالح 

الع عل  الحساب الختامي لوالتقارير المالية لواإلدارية، لونشرها عل  اآلخرين، لوتمكين اآلخر من االط

 الموقع اإللكترلوني للجمعية. 

اإلشراف عل  تنفيذ قرارات لوتعليمات الجمعية العمومية ألو المراجع الخارجي ألو الوزارة ألو الجهة  .ش

 المشرفة. 

افقة الوزارة لوالجهة المشرفة في أي  .ت  إجراء يستلزم ذلك. لوضع إجراءات لضمان الحصول عل  مو

 استيفاء ما للجمعية من حقوق لوتأدية ما عليها من التزامات لوإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن.  .ث

 التعريف بالجمعية لوالعمل عل  إبراز أهدافها لوأنشطتها في اللوساط ذات العالقة.  .خ

 قبول العضويات بمختلف أشكالها، لوتسبيب قرارات رفضها.  .ذ

 عمومية لالنعقاد. دعوة الجمعية ال .ض

لوضع القواعد لواإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها لوكيفية التنسيق بينها لواعتمادها  .غ

 من الجمعية العمومية. 

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية ألو الوزارة ألو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.  .ظ

تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، لوفي حال تسالوي الصوات فيعد صوت الرئيس -2

 .
ً
 مرجًحا

 تدلون لوقائع االجتماع لوقراراته في محضر لويوقع عليه العضاء الحاضرلون. -3

 فيما له من اختصاصات -4
ً
يحق للمجلس أن يفوض الرئيس ألو نائبه لوالمشرف الماىي بالتصرف مع ًا

لو ينتج عنه اختصاصات مالية، لواتخاذ المناسب تجاهها ،لويحق للمجلس فيما عداها من مالية أ

اختصاصات تشكيل لجان دائمة ألو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، لوله االستعانة بأعضاء 

 من خارجه، لوله تفويض الرئيس ألو أي عضو آخر في ذلك. 

ألو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات عل  مجلس اإلدارة تفويض رئيسه ألو نائبه -5

لواملحاكم لواإلدارات الحكومية لوالخاصة لوغيرها، لوتحديد صالحياته لومنحه حق تفويض لوتوكيل غيره 

 من عدمه. 

يجوز ملجلس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية بالشراء ألو البيع بعد الحصول عل  تفويض -6

 مية في ذلك.من الجمعية العمو 



 

 

 :مهام رئيس مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة ملجلس اإلدارة لوالجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس  -1

  عن تفعيل لومتابعة السلطات لواالختصاصات المناطة ملجلس اإلدارة، لومن أبرز 
ً
اإلدارة مسؤلًوال

 اختصاصاته اآلتي: 

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة لوالجمعية العمومية.  -أ

تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية لوالخاصة لوالهلية كافة في حدلود صالحيات مجلس  -ب

افع أمام الجهات القضائية لوشبه  اإلدارة لوتفويض الجمعية العمومية، لومن ذلك التر

، لوله تفوي
ً
 لودفًعا

ً
ض ذلك لمن يراه من أعضاء املجلس القضائية لوتمثيل الجمعية أمامها رفًعا

 ألو غيرهم. 

 التوقيع عل  ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  -ت

 التوقيع عل  الشيكات لواللوراق المالية لومستندات الصرف مع المشرف الماىي.  -ث

فيما هو -البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي لوالتي ال تحتمل التأخير  -ج

عل  أن يعرض تلك المسائل لوما اتخذ بشأنها من قرارات عل   -صالحيات املجلس من ضمن

 املجلس في ألول اجتماع. 

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة لوالجمعية العمومية.  -ح

 يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.  -2

  

 :مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة

 .لوتكون للنائب في هذه الحالة كافة صالحيات الرئيس يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه

  

  



 

  :مهام المشرف الماىي 

مع مراعاة االختصاصات المقررة ملجلس اإلدارة لوالجمعية العمومية لولرئيس مجلس اإلدارة؛ يكون 

 عن السلطات لواالختصاصات المتعلقة بالشؤلون المالية للجمعية بما يحقق 
ً
المشرف الماىي مسؤلًوال

 إداءغرضها، لوتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤلون المالية للجمعية ، لوذلك بما يساعد عل  

 مهامها لوزيادة كفاءتها لوفعاليتها : 

 المهام لوالمسؤلوليات : 

 املحافظة عل  أصول لوممتلكات الجمعية لومتابعتها .  -1

 للنظام لوالصول المالية المتبعة.  -2
ً
 اإلشراف عل  جميع شؤلون الجمعية المالية طبقا

 ها. ت لواستالماالشراف عل  موارد الجمعية لومصرلوفاتها لواستخراج إيصاالت عن جميع العمليا -3

 إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها.  -4

 في السجالت الخاصة بها.  -5
ً
 قيد جميع اإليرادات لوالمصرلوفات تباًعا

 الجرد السنوي لوتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة.  -6

 مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة  -7
ً
ة الصرف لصحصرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما

اقبة المستندات لوحفظها.   لومر

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية .  -8

 إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية لوعرضها عل  مجلس اإلدارة.  -9

 التوقيع عل  طلبات الصرف لواللوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة ألو نائبه.  -11

 بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي، لوالرد عليها عل  حسب الصول النظامية.  -11

  

  



 

 عضو مجلس اإلدارة

 :يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي 

 .حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته -1

 .يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتهارئاسة اللجان التي  -2

  

 : مهام عضو مجلس اإلدارة 

 :يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع االلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي

 .الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم .1

 .سن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافهاالمشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لح  .2

 .المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها .3

 .التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس اإلدارة من قرارات او تعليمات .4

 رئيسالقيام لجميع الواجبات واالختصاصات المنصوص عليها في هدا النظام والخاصة ب .5

 .المجلس ونائبة، المشرف المالي ، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب

 .عدم المطالبة بأية رواتب او مكافآت او امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس  .6

 .المحافظة على اسرار الجمعية وعدهم افشائها  .7

 

 


