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 :  مقدمة 

متطلبات ضوابط  ارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً منإن سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلد

وظائف ديد املسئوليات والصالحيات لشاغلي الالرقابة الداخلية يف اجلمعية، حيث أنها تعمل على حت

عزز من ضبط اليت من شأنها أن تامالت يف اجلمعية ، واإلدارية التنفيذية العليا العتماد القرارات واملع

 اطر الفساد واالحتيال .وحوكمة مسارات تدفق املعامالت واإلجراءات لتمنع خم

 :  النطاق 

 اجلمعية ، يفملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية حتدد هذه السياسة املسئوليات العامة على كافة العا

 فق األنظمة .ويستثنى من ذلك من تصدر لفهم سياسات وظيفية خاصة و

 البيان : 

  :صالحيات جملس اإلدارة 

ات يف إدارة كون جمللس اإلدارة السلطات واالختصاصمع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، ي

 تي: اجلمعية احملققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآل

 يجية واخلطة التنفيذية وغريها مناعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتات .1

 خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها. 

 ة يف اجلمعية واعتمادها. املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفي .2

ن مقق ليها وإجراء مراجعة دورية للتحعوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف  .3

 فاعليتها. 

ة أحكام النظام والالئحة التنفيذي وضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع .4

 دى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة. وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة م

فتح احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وحتصيل الشيكات أو  .5

أذونات الصرف وكشوفات احلسابات، وتنشيط احلسابات، وقفلها وتسويتها، وحتديث 
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البيانات، واالعرتاض على الشيكات، واستالم الشيكات املرجتعة، وغريها من العمليات 

 البنكية. 

قاف واهلبات ودمج صكوك أمالك ا وقبول الوصايا واألوتسجيل العقارات وإفراغه .6

راضي هلا يف النظام الشامل، وحتويل األاجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث الصكوك وإدخا

قة لجمعية الغبطة واملصلحة، بعد موافالزراعية إىل سكنية ،وإجراء أي تصرفات حمققة ل

 اجلمعية العمومية.  

 االستدامة هلا.  ية والسعي لتحقيقتنمية املوارد املالية للجمع .7

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا.  .8

 رة. ، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزاإعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية .9

1 دين من خدمات اجلمعية تضمن وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفي .0

 تقديم العناية الالزمة هلم، واإلعالن عنها. 

1  ا. وية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بهلتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنا .1

1 وزارة بها وفق النماذج اليت حتديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد ال .2

 تعتمدها هلذا الغرض. 

1 ت ملالية املدققة من مراجع احلسابااتزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير  .3

 شهر من نهاية السنة املالية. أعية العمومية وخالل أربعة بعد إقرارها من اجلم

1  واعتماده.  اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية .4

1 ية نة املالية اجلديدة ورفعها للجمعاإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للس .5

 العمومية العتمادها. 

1 لياته وتزويد الحياته ومسؤوصتعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد  .6

 وطنية، مع بيانات التواصل معه. الوزارة بامسه وقرار تعيينه وصورة من هويته ال

1  ديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية، وحت .7

1  لنظامية ألعضاء اجلمعية العموميةاإبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على احلالة  .8

 يري. ي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيذي واملدير املالوجملس اإلدارة واملدير التنف
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1 افة اجلمعية باألنظمة واللوائح ،إض وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام .9

وأصحاب  لمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفةلإىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية 

حلساب اخلتامي والتقارير املالية اع على املصاحل اآلخرين، ومتكني اآلخر من االطال

 عية. واإلدارية، ونشرها على املوقع اإللكرتوني للجم

2 و أة العمومية أو املراجع اخلارجي اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعي .0

 الوزارة أو اجلهة املشرفة. 

2  جراءارة واجلهة املشرفة يف أي إوضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوز .1

 يستلزم ذلك. 

2 ها من التزامات وإصدار القرارات استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما علي .2

 الالزمة يف هذا الشأن. 

2  قة. ا وأنشطتها يف األوساط ذات العالالتعريف باجلمعية والعمل على إبراز أهدافه .3

2  رات رفضها. قبول العضويات مبختلف أشكاهلا، وتسبيب قرا .4

2  مومية لالنعقاد. دعوة اجلمعية الع .5

2 ل اللجان بعد تكوينها وكيفية وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عم .6

  التنسيق بينها واعتمادها من اجلمعية العمومية.

2 رفة مومية أو الوزارة أو اجلهة املشأي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية الع .7

 يف جمال اختصاصه.

2 ه لرف املالي بالتصرف معً ًا فيما حيق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملش .8

مجلس ، واختاذ املناسب جتاهها ،وحيق للمن اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية

عمال، أؤقتة منه للقيام مبا أنيط بها من فيما عداها من اختصاصات تشكيل جلان دائمة أو م

 ئيس أو أي عضو آخر يف ذلك. ء من خارجه، وله تفويض الروله االستعانة بأعضا

2 هات من يراه بتمثيل اجلمعية أمام اجل على جملس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو .9

ه اصة وغريها، وحتديد صالحياته ومنحمثل الوزارات واحملاكم واإلدارات احلكومية واخل

 حق تفويض وتوكيل غريه من عدمه. 
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3 عد ية العقارية بالشراء أو البيع بالتصرف يف أمالك اجلمع جيوز جمللس اإلدارة .0

 احلصول على تفويض من اجلمعية العمومية يف ذلك.

 

 :مهام رئيس جملس اإلدارة

 مسؤًواًل  عن عية العمومية؛ يكون رئيس جملس اإلدارةمع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة واجلم

 إلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي: اتفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات املناطة جمللس 

 ية. رئاسة اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العموم .1

األهلية كافة يف حدود صالحيات ومتثيل اجلمعية أمام اجلهات احلكومية واخلاصة  .2

به افع أمام اجلهات القضائية وشك الرتجملس اإلدارة وتفويض اجلمعية العمومية، ومن ذل

جمللس أو ا، وله تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء القضائية ومتثيل اجلمعية أمامها رفًعًا ودفًعًا

 غريهم. 

 ات. التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من قرار .3

 ات الصرف مع املشرف املالي. التوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستند .4

فيما -خري دير التنفيذي واليت ال حتتمل التأسائل العاجلة اليت يعرضها عليه املالبت يف امل .5

رارات على تلك املسائل وما اختذ بشأنها من ق على أن يعرض -هو من ضمن صالحيات اجمللس

 اجمللس يف أول اجتماع. 

 ية. الدعوة النعقاد جملس اإلدارة واجلمعية العموم .6

 من اختصاصات.  حيق للرئيس تفويض نائبه مبا له .7

 

 :مهام نائب رئيس جملس اإلدارة

 .ب يف هذه احلالة كافة صالحيات الرئيسيقوم نائب الرئيس مقامه يف حالة غيابه وتكون للنائ

  

  :مهام املشرف املالي 
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ون املشرف عية العمومية ولرئيس جملس اإلدارة؛ يكمع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة واجلم

وتقديم ا، الشؤون املالية للجمعية مبا حيقق غرضهباملالي مسؤًواًل عن السلطات واالختصاصات املتعلقة 

كفاءتها  ذلك مبا يساعد على إداء مهامها وزيادةو مجيع اخلدمات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية ،

 وفعاليتها : 

 املهام واملسؤوليات : 

  .احملافظة على أصول وممتلكات اجلمعية ومتابعتها  -1

 نظام واألصول املالية املتبعة. ًا للاجلمعية املالية طبقمجيع شؤون اإلشراف على  -2

 ها. االت عن مجيع العمليات واستالمإيص موارد اجلمعية ومصروفاتها واستخراجاالشراف على  -3

 صة هلا. إيداع أموال اجلمعية يف احلسابات البنكية املخص -4

يما يتعلق فألموال ومتويل اإلرهاب أو اشتباه للكشف عن عمليات غسل ا الكفيلةاختاذ اإلجراءات  -5

 بذلك. 

 الت اخلاصة بها. قيد مجيع اإليرادات واملصروفات تباًعًا يف السج -6

 إلدارة. ااجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس  -7

ف ومراقبة حتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرًا مع االيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظامصرف مج -8

 املستندات وحفظها. 

 ت املالية . تنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامال -9

 لية وعرضها على جملس اإلدارة. للسنة التا إعداد ميزانية اجلمعيةاملشاركة يف  -10

 رئيس جملس اإلدارة أو نائبه.  التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع -11

 ية. الرد عليها على حسب األصول النظامحبث املالحظات الواردة من املراجع اخلارجي، و -12

تقدميها إىل جملس و مراقب احلسابات التقارير الربعية والسنوية من قبل متابعة اصدار -13

 اإلدارة وإىل الوزارة .

 عضو جملس اإلدارة

 :عية وعلى األخص ما يلييتمتع عضو جملس اإلدارة بكافة حقوق العضوية باجلم 

 .شاته واختاذ قراراتهحضور اجتماعات جملس اإلدارة واملشاركة يف مناق -1
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 .يف عضويتهالعمومية واملشاركة رئاسة اللجان اليت يشكلها اجمللس أو اجلمعية ا -2
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 : مهام عضو جملس اإلدارة 

 :ليعلى عضويته باجلمعية واليت منها ما ي يلتزم عضو جملس اإلدارة جبميع االلتزامات املرتتبة

 .نتظماحلرص على حضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم وم .1

 .ة اجلمعية وحتقيق أهدافهااملشاركة الفعالة مع اعضاء اجمللس حلسن ادار  .2

 .هاية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذيف اعداد خطط وبرامج ومشروعات اجلمعاملساهمة  .3

 .اإلدارة من قرارات او تعليمات التقيد مبا يصدر عن اجلمعية العمومية او جملس .4

س ليها يف هدا النظام واخلاصة برئيالقيام جلميع الواجبات واالختصاصات املنصوص ع .5

 .يا من هذه املناصبأىل العضو ، إذا تواملشرف املالي اجمللس ونائبة، 

 .زات مالية لقاء عضويته باجمللسعدم املطالبة بأية رواتب او مكافآت او امتيا  .6

 .احملافظة على اسرار اجلمعية وعدهم افشائها  .7

 

 صالحيات اإلدارة التنفيذية : 

 :واليت منها ما يليأهداف اجلمعية  تلتزم اإلدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق

 رحلية متطورة.القيادة املثلى لفريق العمل من خالل معايري م .1

 .التقييم الدوري هلا وربط األهداف املرحلية باالسرتاتيجية واخلطط   .2

 .مارسات للصالحيات املفوضة هلارفع التقارير الدورية جمللس اإلدارة بشأن امل  .3

 رية إلعتماده.رفع التقارير املالية ومشروع املوازنة التقدي .4

 رفع التقويم الوظيفي للعاملني العتماده. .5

 إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل .6

 . التوصية يف التعيني للوظائف القيادية الشاغرة .7

 ..رفع تقارير اإلجنازات الدورية جمللس اإلدارة  .8

 اإلدارة واإلدارة التنفيذية :  الواجبات جتاه الرؤساء والتواصل مع بني أعضاء جملس
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عن  لس اإلدارة أو أحد اللجان الفرعيةم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس جميت -1

 اجمللس.

لس أو عد التنسيق والتشاور مع رئيس اجملبعدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات اجملدولة إال  -2

 رئيس اللجنة.

ى متى رأى ضرورة ذلك ، أو بناء عل لرئيس اجمللس أن يدعو الجتماع طارئ غري جمدول -3

 طلب من أحد أعضاء اجمللس .

ال دارة التنفيذية عند وضع جدول أعمأن يتم التنسيق بني رئيس اجمللس واألعضاء واإل -4

 االجتماع.

 قرير شهري يتضمن أدئها.يتوجب على اإلدارة التنفيذية تزويد اجمللس بت -5

لس جملاجمللس يف األمور املتعلقة بشؤون رئيس جملس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء ا -6

 فويض له.ت، ويف حال غيابه يقوم مقامه نائبه مبوجب توجيه 

من أعضاء  ير التنفيذي واملدير املالي أو أيألعضاء جملس اإلدارة واللجان التواصل مع املد -7

 اإلدارة التنفيذية عند احلاجة لذلك.

 املسئوليات : 

ت إدارة حتواملنتسبني هلا الذين يعملون املني تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع الع

 توقيع عليها.هم وعلى هذه السياسة واإلملام بها والوإشراف اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعمل

ة التنفيذية تزويد م ومسئولياتهم الوظيفية ، وعلى اإلداروااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته

 سام بنسخة منها.مجيع اإلدارات واألق

  



      التنفيذية واإلدارة اإلدارةسياسة مصفوفة الصاحلية بني جملس 

  م2020اصدار  

 10من  10الصفحة 
 

 اعتماد جملس اإلدارة 

تاريخ  جبلسته املنعقدة ب جملس اإلدارة اعاجتميف باجلمعية  صفوفة الصالحياتمسياسة مت اعتماد 

 م .27/06/2020املوافق  هـ 06/11/1441

 إدارة اجلمعية توقيع أعضاء جملس

 التوقيع الصفة االسم م

  رئيس جملس االدارة ن العثيمالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يالشيخ / حممد جمدوع الشهر 2

  املشرف املالي ميد الشيخاالستاذ / إبراهيم عبداحل 3

  عضو ياالستاذ / فهد عويض البشر 4

  عضو لمياالستاذ / حممد ضبيان الس 5

 


