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مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون ملجلس اإلدارة السلطات   - 1

 واالختصاصات يف إدارة اجلمعية املحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآليت: 

  العمل   خطط  من وغريها   التنفيذية  واخلطة   االسرتاتيجية اخلطة  ومنها   اجلمعية  عمل  خطط   اعتامد  - أ 

 تنفيذها.   ومتابعة   الرئيسة، 

 . واعتامدها   اجلمعية  يف   والوظيفية  التنظيمية  للهياكل  الدورية   املراجعة - ب 

بط   أنظمة   وضع - ج  ف   الداخلية   للرقابة  وضوا ء   عليها واإلرشا   من   للتحقق  دورية   مراجعة  وإجرا

 . فاعليتها 

ه  وهذ   التنفيذية  والالئحة   النظام   أحكام  مع  تتعارض   ال  اجلمعية  حلوكمة  ومعايري   أسس  وضع - د 

قبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.  ف عىل تنفيذها ومرا  الالئحة، واإلرشا

  أذونات   أو  الشيكات  وحتصيل  ودفع  السعودية،   واملصارف   البنوك لدى   البنكية  احلسابات  فتح  - ه 

  واالعرتاض   البيانات،  وحتديث  وتسويتها،   وقفلها   احلسابات،   وتنشيط   احلسابات،  وكشوفات  الرصف 

 واستالم الشيكات املرجتعة، وغريها من العمليات البنكية.   الشيكات، عىل 

  اجلمعية  أمالك   صكوك ودمج   واهلبات   واألوقاف  الوصايا  وقبول   وإفراغها  العقارات   تسجيل  - و 

  سكنية،   إىل  الزراعية   األرايض  وحتويل  الشامل، النظام   يف  وإدخاهلا   الصكوك  وحتديث   وفرزها،  وجتزئتها 

ء  فقة اجلمعية العمومية.  لل  حمققة   ترصفات   أي  وإجرا  جمعية الغبطة واملصلحة، بعد موا



 

 . هلا   االستدامة   لتحقيق والسعي   للجمعية  املالية  املوارد   تنمية  - ز 

 . وأمواهلا   اجلمعية  ممتلكات إدارة  - ح 

 . املركز من   اعتامدها   بعد  وتفعيلها   اجلمعية، أموال  من   الفائض  استثامر  قواعد   إعداد  - ط 

  العناية   تقديم تضمن   اجلمعية خدمات   من املستفيدين   مع  العالقة  تنظم  مكتوبة سياسة   وضع - ي 

 . عنها واإلعالن   هلم،  الالزمة

 يد املركز هبا. وتزو   اجلمعية عن   والسنوية   التبعية  التقارير  إعداد  يف   التعاون  - ك 

 . الغرض  هلذا  تعتمدها   التي   النامذج   وفق   هبا   املركز  وتزويد   دوري   بشكل  اجلمعية  بيانات   حتديث  - ل 

  من  إقرارها   بعد  احلسابات  مراجع   من   املدققة  املالية  والتقارير  اخلتامي  باحلساب   املركز  تزويد  - م 

 . املالية السنة  هناية   من   أشهر  أربعة   وخالل  العمومية  اجلمعية 

ف عىل إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتامده.  - ن   اإلرشا

ف  - س  زنة إعداد  عىل  اإلرشا   العمومية   للجمعية   ورفعها  اجلديدة املالية  للسنة   التقديرية   املوا

 . العتامدها

ر  باسمه   املركز   وتزويد   ومسؤولياته  صالحياته  وحتديد   للجمعية،  متفرغ  تنفيذي   مدير  تعيي  - ع    وقرا

 ن هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه. م  وصورة   تعيينه 

 . ومسؤولياهتم  صالحياهتم   وحتديد  اجلمعية،  يف  املوظفي  تعيي  - ف 



 

  اإلدارة   وجملس  العمومية   اجلمعية   ألعضاء   النظامية  احلالة   عىل   يطرأ   تغيري   بكل   املركز   إبالغ  - ص 

 يري. التغ  حدوث  تاريخ   من  شهر   خالل  وذلك  املايل،  واملدير  التنفيذي  واملدير 

م  تضمن  التي   واإلجراءات   السياسات   وضع - ق  م   إىل  إضافة  واللوائح،   باألنظمة   اجلمعية  التزا   االلتزا

  اآلخرين،  املصالح   وأصحاب  املرشفة   واجلهة   واملركز  للمستفيدين  اجلوهرية   املعلومات   عن باإلفصاح 

ونرشها عىل املوقع    واإلدارية،   املالية   والتقارير   اخلتامي   احلساب عىل   االطالع   من   اآلخر  ومتكي 

 اإللكرتوين للجمعية. 

ف  - ر    اجلهة   أو  املركز  أو  اخلارجي   املراجع   أو  العمومية   اجلمعية   وتعليامت   قرارات  تنفيذ  عىل  اإلرشا

 . املرشفة 

فقة  عىل   احلصول لضامن   إجراءات   وضع - ش  ء أي  يف   املرشفة   واجلهة   املركز  موا  . ذلك  يستلزم   إجرا

ق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا  حقو   من للجمعية  ما   استيفاء  - ت 

 الشأن. 

 . العالقة  ذات   األوساط يف   وأنشطتها  أهدافها   إبراز عىل   والعمل   باجلمعية   التعريف  - ث 

 . رفضها قرارات  وتسبيب   أشكاهلا،  بمختلف   العضويات   قبول - خ 

 . لالنعقاد   العمومية  اجلمعية   دعوة  - ذ 

إلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها  وا  القواعد   وضع - ض 

 واعتامدها من اجلمعية العمومية. 



 

  جمال يف   املرشفة   اجلهة   أو  املركز  أو   العمومية  اجلمعية  قبل  من   هبا  يكلف   أخرى  مهام   أي - ظ 

 . اختصاصه 

صوات فيعد صوت  تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات احلارضين، ويف حال تساوي األ  - 2

 الرئيس مرجحًا. 

 تدّون وقائع االجتامع وقراراته يف حمرض ويوقع عليه األعضاء احلارضون.  - 3

حيق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملرشف املايل بالترصف معًا فيام له من اختصاصات   - 4

ام عداها من اختصاصات  مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واختاذ املناسب جتاهها، وحيق للمجلس في 

تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بام أنيط هبا من أعامل، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله  

 تفويض الرئيس أو أي عضو آخر يف ذلك. 

ه بتمثيل اجلمعية أمام اجلهات مثل الوزارات   - 5 عىل جملس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يرا

دارات احلكومية واخلاصة وغريها، وحتديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غريه  واملحاكم واإل 

 من عدمه. 

ء أو البيع بعد احلصول عىل   - 6 جيوز ملجلس اإلدارة الترصف يف أمالك اجلمعية العقارية بالرشا

  تفويض من اجلمعية العمومية يف ذلك. 
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