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ثانيًا : أنواع العضوية :

أوًال: آلية التقديم عضوية الجمعية العمومية:

٣

مهام وصالحيات عضوية الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

آلية التقديم لعضوية الجمعية العمومية:
١. أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية

٢. عرض الـــــطلب على مــــجلس إدارة الجــــمعية وال يعتبر الطلب مقــــبوال إال بصـــدور قرار مجــــلس اإلدارة بذلك، ويبلغ طالب 
العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.

٣. أن يدفع رسوم االشتراك السنوية ومقدارها ٢٠٠ مئتان ريال سعودي.
٤. إضافة بيانات العضو في سجالت الجمعية في حال الموافقة على عضويته.

٥. االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

٦. التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
٧. إصدار بطاقة العضوية.

شروط التقديم لعضوية الجمعية العمومية:
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره

٣. أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعًا.
٤. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥. أن يكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي.

٦. أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم الهـــوية الوطنية ومــحل إقامته 
ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.

آلية اإللغاء للعضوية:
١. تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات إن وجدت.

٢. عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.

٣. حذف بيانات العضو من سجالت الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس اإلدارة.
٤. إبالغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.

العضو العامل:

١. يكون العضو عامًال في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس اإلدارة عضويته،
وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.

٢. يجب على العضو العامل في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (٢٠٠) ريال.

- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.



٣. يحق للعضو العامل ما يأتي:

- االشتراك في أنشطة الجمعية.

- االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القـــــرارات الصادرة في الجمـــــعية سواء كانت من الجـــــمعية العـــمومية، أو 

مجلس اإلدارة، أو المدير التنفيذي، أو غيرهم.

- االطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العـــــمومية بوقت كاف.

- حضور الجمعية العمومية.

- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.

- تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

- االطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

- دعوة الجمعية العــــــمومية لالنعقاد الجتــــــماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥٪ من األعـــــضاء الذين لهم حق حـــــضور الجمـــــعية

 العمومية.

- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مـــجلس اإلدارة، وللجمعية أن تخاطب العــــــضو بخطاب يصدر من 

مجلس اإلدارة أو ممن يفــــــوضه المجـــــلس يســـــلم إلى العضو شخصيًا، أو يرسل له عبر أي من عــــــناوينه المـــــقيدة في سجل

العضوية.

- اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

- الترشح لـــعضوية مجلس اإلدارة، وذلك بعد مدًة ال تقل عن ستة أشــــهر من تاريخ التحــــــاقه بالجـــــمعية وســـــداده االشتراك.

٤. للعضو العامل مخاطبة الجـــــمعية عبر أي وسيلة متاحــــــة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوســـيلة 

ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

العضو المنتسب:

١. يكون العضو منتسًبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه

وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب العضوية منتسًبا.

٢. يجب على العضو المنتسب في الجمعية:

- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (١٠٠) ريال.

- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.

- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

٣. يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

- االشتراك في أنشطة الجمعية.

- تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

- االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها في مقر الجمعية.

٤. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلــس اإلدارة أو من يفــوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة 

ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
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العضو الفخري:

١. يكون عضًوا فخرًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المـعنوية

 للجمعية.

٢. ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.

٣. ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمــــعية العمومية وال ترشيح 

نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مــجلس اإلدارة أو من يفوضه تقـــــديم الجــــواب عبر الوسيلة 

ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

العضو الشرفي:

١. يكون عضًوا شرفًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضـــــوية شرفية بمجـــلس اإلدارة نظـــير تميزه في مجال 

عمل الجمعية.

٢. يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٣. ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترـــشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة وال يثبت بحضوره صحة

 انعقاد مجلس اإلدارة.

٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسـيلة متاحة، وعلى مـــــجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوســــيلة 

ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية

ثالثًا : فقدان العضوية :

يتم فقدان العضوية في الحاالت التالية:

١. الوفاة.

٢. االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.

٣. إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بـ (ثالثًا: شروط التقديم لعضوية الجمعية العمومية).

٤. إذا ألحق بالجمعية أضرارًا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس اإلدارة.

٥. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية وحسب تقدير الجــــمعية العمومية:

أ - إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.

ب - إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي.

٦. إذا تأخر عن تسديد االشتراكي لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخــــطاب على عنوانه المدون 

لديها يصدر قرار من مجلس اإلدارة بفقدان العضوية.

رابعًا: إعادة العضوية لمن فقدها:

يجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده لالشتراك الســـــنوي في حال أدائه المــــبلغ المــــستحق 

عليه، وال يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشــــتراكات أو تبرعات أو هبات سواء 

كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت األسباب.
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خامسًا: اختصاصات ومهام الجمعية العمومية العادية:

سابعًا: أحكام عامة:

سادسًا: اختصاصات ومهام الجمعية العمومية غير العادية:

مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية باآلتي:
أ - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.

ب - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ت - مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنـــــتهية، والخـــطة المقـــــترحة للـــــسنة المالية 

الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

ث - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته.

ج - انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق.

ح - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

خ - مخاطبات الوزارة ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت.

د - التصرف في أي من أصول الجمعية بالشـــــراء أو البيــــع وتفــــويض مجــــلس اإلدارة في إتمام ذلك، وتفــــويض المجلس في 

استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات االستثمارية إضافة الى االقتراض.

ذ - أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.

مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية باآلتي:
أ - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إســـــقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية 

مجلس اإلدارة.

ب - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.

ت - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

ث - إقرار تعديل هذه الالئحة.

ج - حل الجمعية اختياريًا.

١. يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع االشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، وال يحـــق له مـــمارسة 

أي من حقوقه في حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون أحكام االشتراك حسب اآلتي:

ى اشـــــتراك العضوية مرة في السنة، أو بنـــــاء علــــى جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجــــلس اإلدارة، مع  أ - يؤدَّ

مراعاة اآلتي:

• وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.

• ال يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.

ب - إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل السنة المالية، فال يؤدي من االشــــتراك إال نسبة ما يوازي المــــدة المتبقية من 

السنة المالية للجمعية.

ت - يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

٢.يجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضوية إبالغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه باالعتراض.
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٣. يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجـــــلس اإلدارة لرد العــــضوية إليه، وعلى المـــجلس أن يبت 

في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.

٤. ال يجوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته المطالبة باســــترداد أي مــــبلغ دفعه العضو للجـــــمعية سواء كان اشتراكًا، أو 

هبًة، أو تبرعًا، أو غيرها.

٥. مع مراعاة صالحيات الوزارة والجهة المشرفة، ُتَعدُّ الجمـــــعية العمـــــومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكــــون قراراتها ملزمة 

ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

٦. المنـــــفعة المغـــــلقة: تكون خدمات الجــــــمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، وال يحق لغير األعضاء المنتســــبين إليها 

االستـــــفادة من أي من خدماتها إال بقرار مسبب من مجلس اإلدارة، وعلى المـــــجلس أن يشعر الجـــــمعية العــــمومية في أول 

اجتماع لها بقرارته الصادرة بهذا الخصوص.

٧. المنفعة المفــــتوحة: تكون خدمات الجــــمعية لعموم المجـــــتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الــــشروط أو المعايير التي يضعــــها

 مجلس اإلدارة االستفادة من خدمات الجمــــعية، وال يلزم االشـــــتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من 

تلك الخدمات.

٨. يختص مجلس اإلدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيها.

٩. تسري قرارات الجمعية العمومية الـــعادية فور صدورها، وال تسري قرارات الجــــمعية العمومية غير العادية إال بعــــد موافقة 

الوزارة.

١٠. يجب على الجمعية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعــــمالها، وال يجوز لها أن تنظر في مسائل غير مدرجة

 فيه.

١١. يدعو رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي:

• أن تكون خطية.

• أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظامًا.

• أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية.

• أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

• أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة والجهة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا تقويميًا على األقل.

١٢. تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على األقل كل سنة ماــــلية، على أن يعقد االجـــــتماع األول لكل ســـــنة 

ٍب من الوزارة أو من مجلس خالل األشهر األربعة األولى منها، وال تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا إال بــطلٍب ُمَسبَّ

 اإلدارة، أو بطلب عدد ال يقل عن (٢٥ ٪) من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

١٣. يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيـــب عنه عضوًا آخر يمـــــثله في حضور االجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة اإلنابة 

ما يأتي:

• أن تكون اإلنابة خّطية.

• أن يقبل اإلنابة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه.

• أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

• ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
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١٤. ال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشــــــتراك في التــــصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مــــصلحة شخصية، وذلك فيما 

عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

َل االجــــتماع إلى موعد  ١٥. يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضـــــــائها، فإن لم يتحقق ذلك ُأجِّ

آخر يعقد خالل مدة أقلها ســـاعة وأقصاها خمــــــسة عشــــر يومًا من موعد االجتـــــماع األول، ويكون االجتماع في هذه الحالة 

بالنســــــبة إلى الجمــــعية العمـــومية العادية صحيحًا مهما كان عدد األعــــضاء الحـــــــاضرين، وبما ال يقل عن (٢٥ ٪) من إجمـــــالي 

األعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

١٦. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين.

١٧. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحاضرين، وال تسري إال بعد موافقة الوزارة عليها.

١٨. ُتصدر الجمعية العمومية -في االجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة- قرار تشـــــكيل لجنة االنتخابات، ويحـــدد 

فيه عدد وأسماء أعضـــــاء اللجنة، ويكون مهـــــمتها إدارة عـــــملية انتـــــخاب أعضاء المجـــلس وفق اإلجراءات التي تحددها هذه

 الالئحة، وينتهي دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة اآلتي:

• أال يقل عدد أعضاءها عن اثنين.

• أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة.

١٩. مع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لآلتي:

أ - يعلن مجلس اإلدارة لجمــيع أعضاء الجــــمعية العــــــمومية ممن تنطبق عليه الشروط عن فتح باب الترشح لعــــضوية مجلس 

اإلدارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمانين يومًا على األقل.

ب - يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس اإلدارة.

ت - يرفع مجلس اإلدارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المــــعد من الوزارة لهذا الغــــرض وذلك خالل أسبوع من 

قفل باب الترشح.

ث - يجــــب على لـــــجنة االنتخـــــابات بالتنســـــيق مع مجلس اإلدارة عرض قائمة أسماء المترشــــحين الواردة من الوزارة في مـــقر 

الجمعية أو موقعها اإللكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر يومًا على األقل.

ج - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتـــماعها العــــادي من قائمة المترشحين، وعلى مــــجلس اإلدارة 

الجديد تزويد الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ االنتخاب.

ح - تنتــــدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عــــملية انتـــــخاب أعضاء مجـــــلس اإلدارة للتأكد من ســـــيرها طبقًا للــــنظام والالئــــــحة 

التنفيذية والالئحة.

خ - عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر في ممارسة مهامه اإلدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ثامنًا: صالحيات مجلس اإلدارة:

qby.org.sa Info@qby.org.sa

٨

مهام وصالحيات عضوية الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

١- مع مراعاة االختــصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمــــجلس اإلدارة الســـــلطات واالختـــصاصات في إدارة الجمعية

المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي: 

أ  - اعتماد خطط عمل الجـــــمعية ومـــــنها الخطة االســـــتراتيجية والخطة التنـــــفيذية وغيرها من خطط العـــمل الرئيسة، ومتابعة 

تنفيذها. 

ب  - المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها. 

ت  - وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.



 

ث  - وضع أسس ومعايير لـــــحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النــــظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئـــحة، واإلشراف على 

تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. 

ج  - فــتح الحـــــسابات البنـــكية لدى البنـــــوك والمـــــصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكــــشوفات 

الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، واالعتراض على الشيكات، واستالم الشيكات المرتجعة

، وغيرها من العمليات البنكية. 

ح - تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجـــــزئتها وفرزها، وتحديث 

الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل األراضي الزراعية إلى ســـــكنية، وإجراء أي تصرفات محــــققة للجمعية الغبـــطة 

والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.  

خ - تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها. 

د - إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. 

ذ - إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة. 

ر - وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجــــمعية تضمن تقديم العـــــناية الالزمــــة لهم، واإلعالن 

عنها. 

ز - التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها. 

س - تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض. 

ش - تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخالل

 أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. 

ص - اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده. 

ض - اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها. 

ط - تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته

 الوطنية، مع بيانات التواصل معه. 

ظ - تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. 

ع - إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومــــجلس اإلدارة والمــــدير التــنفيذي والمدير 

المالي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير. 

غ - وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إلى االلتزام باإلفـصاح عن المعـــــلومات 

الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجــــهة المشرفة وأصــــحاب المصـــــالح اآلخرين، وتمـــــكين اآلخر مــــن االطــــالع على الحـــساب 

الختامي والتقارير المالية واإلدارية، ونشرها على الموقع اإللكتروني للجمعية. 

ف - اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي، أو الوزارة، أو الجهة المشرفة. 

ق - وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك. 

ك - استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن. 

ل - التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العالقة. 

م - قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها. 

ن - دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.
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ه  - وضع الــــقواعد واإلجــــراءات الالزمة لتنــــظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكـــــيفية التنســـيق بينها واعتــــمادها من الجمــــعية

 العمومية. 

و - أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه. 

٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجًحًا. 

٣- تدون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون. 

٤- يحق للمــــــجلس أن يفوض الرئيــــس أو نائبه والمشـــــرف المالي بالتصرف معًا فـــــيما له من اختــــصاصات مــــالية أو ينتج عنه

 اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشـــكيل لجان دائمة أو مــــؤقتة منه

 للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك. 

٥- على مجلس اإلدارة تفويض رئيـــــسه أو نائبه أو من يراه بتمــــثيل الجمعية أمــــام الجهات مثل الوزارات والـــمحاكم واإلدارات 

الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه. 

٦- يجوز لمجلس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية 

العمومية في ذلك.

مهام رئيس مجلس اإلدارة:

• عضو في المجلس.

• يعتبر كبير المتطوعين في الجمعية.

• شريك مع مدير الجمعية في تحقيق رسالة الجمعية.

• يقود مجلس اإلدارة الذي يصنع السياسات ويتابع عمل مدير الجمعية.

• يمثل الجمعية أمام الغير في جميع العالقات، ويقوم بالتوقيع على العــــقود التي تتم بين الجــمعية والجهات األخرى، التي 

يوافق مجلس اإلدارة على إبرامها. 

• يرأس اجتماعات المجلس والجمــــعية العـــــمومية واللــــجان الفرعية التي يتابعها، ويشــــارك في اإلعداد لها وفي مــــناقشتها 

ومداوالتها.

• إقرار جدول أعمال جلسات مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

• يعزز دور المجلس في مجال التخطيط اإلستراتيجي ويشارك في وضع األهداف المحددة بعيدة المدى واألهــداف قصيرة

 المدى، وأهداف المؤسسة وأولوياتها لتلبية احتياجات المجتمع والفئات المستهدفة. 

• التوصية والعمل مع المجلس على تبني سياسات تتصف بالرشيدة والعادلة، وتعزز اإلدارة الجيدة في الجمعية.

• يحق له دعوة اللجان الجتماعات مسببة.

• التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية.

• توقيع عقود الموظفين المعينين في الجمعية.

• العمل على توسيع عالقات الجمعية محليًا من خالل التشبيك المجتمعي.

• يلعب دورًا قياديًا في تجنيد األموال وتأمين االستدامة للجمعية ولخدماتها.

• يكون مسائًال أمام الممولين عن الخدمات التي قدمت واألموال التي أنفقت.

• يراقب ويقيم فعالية الجمعية من خالل المراجعة الدورية للبرامج والخدمات مع مدير الجمعية.

• إقامة عالقة عمل إيجابية مع أعضاء المجلس اآلخرين ومع فريق العمل في الجمعية.
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• التنبه واالمتناع عن أي تضارب في المصالح، ومراجعة أي قضايا ذات أهمية للمجلس.

• يؤدي أي مهام أخرى يوكلها المجلس إليه.

• يحقه له تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة:

هذا المنصب يأتي مباشرة بعد منصب الرئيس، إن نائب الرئيس:
• عضو في المجلس.

• يؤدي مهام الرئيس في حال غيابه.

• مسؤول أمام رئيس المجلس.

• يعمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء المجلس.

• تأدية دور رئيس المجلس في حال غياب األخير عن االجتماعات الدورية.

• اإلسهام بوضع األهداف المحددة البعيدة والقصيرة المدى، وأهداف الجـــمعية وأولوياتها في تلبية احتـــــياجات المجـــــتمع.

• يتمتع بصالحية التوقيع نيابة عن الرئيس ألغراض مالية وقانونية.

مهام المشرف المالي:

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة؛ يكون المشرف المـــالي مسؤًوًال 

عن الســـــلطات واالخـــــتصاصات المتــــعلقة بالشـــــؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، وتقديم جـــــميع الخدمات المــــتعلقة 

بالشؤون المالية للجمعية، وذلك بما يساعد على إداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها: 

المهام والمسؤوليات: 

• هو عضو في المجلس يتمتع بالقدرة على قراءة/فهم/تفسير البيانات المالية للجمعية.

• يعتبر مسؤوًال عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقًا للنظم واألصول المالية المتبعة.

• يتمتع بصالحية التوقيع بالنيابة عن المجلس ألغراض مالية.

• اإلشراف على تنظيم اإليرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل؛ وفقًا لألصول المالية المتبعة.

• اإلشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها.

• اإلشراف على التعاون مع مدقق الحسابات.

• اإلشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.

• اإلشراف على صـرف جميع المــــبالغ التي تقرر صــــرفها قانونًا مع االحتفاظ بالمســــتندات الدالة على صـــحة الصرف، ومراقبة 

المستندات وحفظها.

• يضمن تطوير السياسات واإلجراءات المالية ومراجعة المجلس لها.

• اإلسهام بوضع األهداف المحددة البعيدة والقصيرة المدى، وأهداف وأولويات المركز في تلبية احتياجات المجتمع.

• يشكل مرجعًا للجان األخرى في الجوانب المالية.

• يقوم بتأدية واجباته من خالل العالقة الوثيقة بالمدير المالي أو المحاسب (في حال وجوده).

• اإلشراف على تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالمعامالت المالية بشرط أن تكون مطابقًة لبنود الميزانية.

• اإلشراف على إعداد الموازنة السنوية وعرضها على مجلس اإلدارة.

• يعمل على عرض الموازنة السنوية على مجلس اإلدارة للمراجعة.
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• يتثبت من عرض البيانات المالية المدققة على المجلس بشكل سنوي.

• اإلشراف على بحث المالحظات ذات الطابع المالي، الواردة من الوزارة المختصة والرد عليها.

• يلتزم بالشروط العامة الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة.

• المحافظة على أصول وممتلكات الجمعية ومتابعتها. 

• التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه. 

• بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية. 

• يؤدي أي مهام في الجوانب المالية يوكلها إليه المجلس.

عضو مجلس اإلدارة:

يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي:
١- حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته.

٢- رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها.

مهام عضو مجلس اإلدارة:

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

١. الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم.

٢.  المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها.

٣. المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها.

٤. التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة من قرارات أو تعليمات.

٥. القيام بجميع الواجبات واالختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيـــس المجلس ونائبة، المشرف المالي،

إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب.

٦.  عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس.

٧.  المحافظة على أسرار الجمعية وعدهم إفشائها.
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تاسعًا: اإلجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الجمعية:

يتم تعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد باللوائح والسياسات واألنظمة المالية والقانونية المتعلقة بأعمال الجمعية من خالل

الخطوات التالية: 
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