
 

 مهام مجلس اإلدارة الواردة في الالئحة األساسية 

 :  17الفصل الثالث المادة 

لطلب وفقا للحاالت خيتص جملس اإلدارة بالنظر يف طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع ا

 ة :والشروط األتي

 ي :الصفة الطبيعية فيشرتط فيه االت إذا كان الطالب العضوية شخصا من ذوي - 1

 ة أن يكون سعوي اجلنسي - أ

 ة عن الثامنة عشر أال يقل عمره - ب

 ة أن يكون كامل األهلي - ج

 أن يكون حسن السرية والسلوك - د

، ومل يرد له  أال يكون قد صدر حبقه حكم نهائي بإدانته يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة - ه

 اعتباره

 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية - و

أن يقدم طلبا االنضمام يتضمن امسه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم اهلوية  - ز

مل الربيد اإللكرتوني ورقم اهلاتف ، وبيانات التواصل مبا يش الوطنية وحمل إقامته ومهنته

 ة يرفق بطلبه صورة من هويته الوطني، و واجلوال

هلية أو اخلاصة فيشرتط إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة االعتبارية من جهات األ - 2

 ي :فيه االت

 أن يكون سعوديا - أ

 االلتزام بسداد االشرتاك العضوية - ب

الوثيقة الرمسية وجنسيته ورقم التسجيل أو  أن يقدم طلبا لالنضمام يتضمن امسه حسب - ج

،  ، وبيانات التواصل مبا يشمل الربيد اإللكرتوني ورقم اهلاتف اجلوال الرتخيص وعنوانه الوطين

، أو ما يثبت حالته النظامية  ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الرتخيص أو صك الوقفية

 عول، ويكون ساري املف وفقا للنظام احلاكم له

، وجيب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة يف عضوية  أن يعني ممثال له من ذوي الصفة الطبيعية - د

  . الشخص من ذوي الصفة الطبيعية

 

 

 



 

 :  32المادة  الرابعلفصل ا

يوجه رئيس جملس اإلدارة الدعوة خطيا إىل مجيع أعضاء اجلمعية العمومية للرتشح لعضوية  - 1

ل، وتتضمن نهاية مدة جملس اإلدارة احلالب مبائه ومثانني يوما على األقجملس اإلدارة اجلديد قبل 

 ة :الدعوة التفاصيل األتي

 شروط الرتشح العضوية - أ

 النماذج املطلوب تعبئتها للرتشح - ب

املستندات املطلوب تقدميها للرتشح ومنها على وجه اخلصوص صورة بطاقة اهلوية الوطنية  - ج

 والسرية الذاتية

 هشريح للعضوية وتاريخ قفلباب الت تاريخ فتح - د

 

رفع جملس اإلدارة قائمة بأمساء مجيع املرشحني الذين تنطبق عليهم الشروط إىل والوزارة وفق ي - 4

 منوذج تعده الوزارة هلاذا الغرض ولذلك خالل أسبوع من قفل باب الرتشيح

 

 :ك النتخابات وتوفري لوازمها ومن ذليتوىل جملس اإلدارة مهمة التهيئة ل -  7

وضع قائمة بأمساء املرشحني املعتمدين من الوزارة يف األسبوع السابق لالنتخابات يف مكان بارز  - أ

 خارج مقر اجلمعية ويف قاعة االنتخابات

  خماطبة الوزارة مبكان االنتخابات وزمانها وطلب حضور مندوبها - ب

 إعالن عن مكان االنتخاب وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية - ج

 املقر وألدوات االنتخابية مبا يف ذلك مكان االقرتاع السري وصندوق االقرتاعجتهيز  - د

 اعتماد أوراق االقرتاع وختمها وتوقيع عضوين عليها - ه

 : 36المادة  الرابعالفصل 

يعقد جملس اإلدارة اجتماعاته يف اجلمعية، وجيوز له عقدها يف مكان أخر داخل نطاق اجلمعية 

 . اإلداري

 

 



 

 :  38المادة  الرابعالفصل 

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

 ي :، ومن أبرز اختصاصاته اآلت غراضهاواالختصاصات يف إدارة اجلمعية احملققة أل

اعتماد خطة عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من خطط  - أ

 ، ومتابعة تنفيذها سةالعمل الرئي

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها - ب

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واألشراف عليها، إجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها - ج

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

 الالئحة، واألشراف على تنفيذها ومراقبة مدي فاعليتها وتعديلها عند احلاجة

فتح احلسابات لدي البنوك واملصارف السعودية، ودفع حتصيل الشيكات أو أذونات الصرف  - ه

، واستالم  ، وتنشيط احلسابات وقفلها وتسويتها واالعرتاض على الشيكات وكشوفات احلسابات

 من العمليات البنكية الشيكات املرجتعة، وغريها

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

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

جلمعية ، بعد موافقة ا ، وإجراء أي تصرفات حمققة للجمعية الغبطة واملصلحة سكنية

 العمومية

 تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلا - ز

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا - ح

 إعداد قواعد االستثمار الفائض من أموال اجلمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة - ط

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بني املستفيدين من خدمات تضمن تقديم العناية الالزمة  - ي

 ، واإلعالن عنها هلم

 بعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بهارالتعاون يف إعداد التقارير ال - ك

 غرضحتديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها هلذا ال - ل

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

 اجلمعية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية

 اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية العتماده - ن

دة ورفعها للجمعية العمومية اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنه املالية اجلدي - س

 العتمادها



 

تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد صالحياته وتزويد الوزارة بامسه وقرار تعيينه  - ع

 وصوره من هويته الوطنية مع بيانات التواصل معه

 ، وحتديد صالحياتهم ومسئولياتهم تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية - ف

يطرأ على احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة  إبالغ الوزارة بكلل تغيري - ص

 ، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري واملدير التنفيذي واملدير املالي

 االلتزاموضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إىل  - ق

باإلفصاح على املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة وأصحاب املصاحل 

األخرين، ومتكني األخر من االطالع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية، ونشرها 

 ة .على املوقع اإللكرتوني للجمعي

 :  40المادة  الرابعالفصل 

جمللس اإلدارة واجلمعية العمومية؛ يكون رئيس جملس اإلدارة  مع مراعاة االختصاصات املقررة - 1

، ومن أبرز اختصاصاته  إلدارةمسؤواًل عن تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات املناطة جمللس ا

 ي :اآلت

  ئاسة اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العموميةر - أ

يف حدود صالحيات جملس  متثيل اجلمعية أمام اجلهات احلكومية واخلاصة واألهلية كافة - ب

اإلدارة وتفويض اجلمعية العمومية، ومن ذلك الرتافع أمام اجلهات القضائية وشبه القضائية ومتثيل 

 ، وله تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء اجمللس أو غريهم اجلمعية أمامها رفعًا ودفعًا

 التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من قرارات - ج

 واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املالي التوقيع على الشيكات - د

فيما هو من   -البت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه املدير التنفيذي واليت ال حتتمل التأخري  - ه

على أن يعرض تلك املسائل وما اختذ بشأنها من قرارات على اجمللس يف  -  ضمن صالحيات اجمللس

 أول اجتماع

 لس اإلدارة واجلمعية العموميةالدعوة النعقاد جم - و

 حيق للرئيس تفويض نائبه مبا له من اختصاصات - ز

 : 63المادة  األولالفصل  الباب الرابع 

 ة :ه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتييتم تعديل هذ

يقدم عضو جملس اإلدارة أو عضو اجلمعية العمومية مقرتح التعديل ومسوغاته جمللس اإلدارة  - 1

  اجتماع للجمعية العموميةلعرضه يف أقرب 



 

 يدرس جملس اإلدارة التعديل املطلوب مبا يشمل حبث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املقرتحة - 2

، وعليه  يدعو جملس اإلدارة اجلمعية العمومية وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف هذه الالئحة - 3

 عرض مشروع التعديل عليها

 :  66المادة  الثانيالفصل 

لس اإلدارة مقرتح حل اجلمعية اختياريًا يف ضوء االلتزامات اليت هلا واليت عليها وما تقدمه يدرس جم  - 1

 هره باملوافقة على املقرتح من عدممن خدمات واملستفيدين وحنو ذلك من معطيات، ثم يصدر قرا

 هذه الالئحةيدعو جملس اإلدارة اجلمعية العمومية غري العادية وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف   - 3

، مع إبداء األسباب واملربرات واملقرتحات يف هذا  ، وعليه عرض توصيته بشأن حل اجلمعية للتصويت

 اخلصوص

جيب على جملس اإلدارة تزويد الوزارة واجلهة املشرفة بصورة من قرار اجلمعية العمومية غري  - 5

 يومًا من تاريخ انعقادها ( 15 العادية وحمضر االجتماع خالل )

جيب على جملس اإلدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استالم قرار الوزارة باملوافقة على التصفية   - 6

 عن طريق تعيني املصفي والبدء بإجراءات التصفية معه

جيب على جملس اإلدارة إبالغ الوزارة واجلهة املشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون اإلبالغ   - 7

 ملصفي يوضح تفاصيل التصفية كافةمصحوبًا بتقرير من ا

 أعضاء مجلس اإلدارة

 العمل يف اجلمعية العضواسم  م

 إلدارةرئيس جملس ا ن عواض الزايديمان ب/ سلي األستاذ 1

 س اإلدارةئب رئيس جملنا الشاكريغميض / صاحل بن  الدكتور 2

 أمني الصندوق / بكر بن إبراهيم بصفر األستاذ 3

 دارةعضو جملس اإل عد اهلل السريإبراهيم بن عبالشيخ /  4

 دارةعضو جملس اإل أمحد منشيالدكتور / حممد بن  5

 دارةعضو جملس اإل عطية الكنانييى بن األستاذ / حي 6

 دارةعضو جملس اإل مجال بن بكر حريرياملهندس /  7

 


