مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية للجمعية
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسسسات اليةيا الدسابق برقاق مجةل الوءقاق ق(م  )61وتاقيخ 1437/2/18يس
والئحته التنفيذيا الدابقة بالرقاق الوءاقي ق(م  )73739وتاقيخ 1437/6/11يس

المادة الثامنة والثالثون :
اختدادات مجةل االباقة ومنها اآلتي :
مع مقاعاة االختدسسادسسات المرققة لةجمعيا العموميا يلوج لمجةل االباقة السسسةالات واالختدسسادسسات ي إباقة
الجمعيا المحررا لغقاضها ومج أبقء اختداداته اآلتي :
 - )1اعتمساب خالال عمسا الجمعيسا ومنهسا الخالسا االسسسسسستقاتيجيسا والخالسا التنفيسذيسا وغيقيسا مج خالال العمسا
القئيسيا ومتابعا تنفيذيا .
 - )2المقاجعا البوقيا لةهيالا التنظيميا والوظيفيا ي الجمعيا واعتمابيا .
 - )3وضع أنظما وضوابال لةق(ابا الباخةيا واالشقاف عةيها واجقاق مقاجعا بوقيا لةتحرق مج اعةيتها
 - )4وضسسسسسع أسسسسسسل ومعساييق لحولمسا الجمعيسا ال تتعساقظ مع أحلسام النظسام والهئحسا التنفيسذيسا ويسذ الهئحسا
واالشقاف عةى تنفيذيا ومقا(با مبى اعةيتها وتعبيةها عنب الحاجا .
 - )5تح الحسسسابات البنليا لبى البنوو والمدسساقف السسسعوبيا وب ع وتحدسسيا الشسسيلات او اذونات الدسسقف
ولشسسو ات الحسسسابات وتنشسسيال الحسسسابات و(فةها وتسسسويتها وتحبي البيانات واالعتقاظ عةى الشسسيلات
واستهم الشيلات المقتجعا وغيقيا مج العمةيات البنليا .
 - )6تسسسجيا العراقات وا قاغها و(بوا الودسسايا والو(اف والهبات وبمو دسسلوو أمهو الجمعيا وتجءئتها
و قءيا وتحبي الدسسلوو وابخالها ي النظام الشسساما وتحويا القاضسسي الءقاعيا الى سسسلنيا واجقاق
أي تدق ات محررا لةجمعيا الغبالا والمدةحا بعب موا را الجمعيا العموميا .
 - )7تنميا المواقب الماليا لةجمعيا والسعي لتحريق االستباما لها ء
 - )8اباقة ممتةلات الجمعيا وأموالها .
 - )9اعباب (واعب استثماق الفائظ مج أمواا الجمعيا وتفعيةها بعب اعتمابيا مج الوءاقة .
 - )10وضسع سسياسسا ملتوبا تنظم العه(ا مع المسستفيبيج مج خبمات الجمعيا وتضسمج تربيم العنايا الهءما لهم
واالعهج عنها .
 - )11التعاوج ي اعباب التراقيق التتبعيا والسنويا عج الجمعيا وتءويب الوءاقة بها .

 - )12تحبي بيانات الجمعيا بشلا بوقي وتءويب الوءاقة بها و ق النماذج التي تعتمبيا لهذا الغقظ .
 - )13تءويب الوءاقة بالحسساب الختامي والتراقيق الماليا المب(را مج مقاجع الحسسابات بعب ا(قاقيا مج الجمعيا
العموميا وخها اقبعا أشهق مج نهايا السنا الماليا .
 - )14االشقاف عةى اعباب الترقيق السنوي لةجمعيا واعتماب .
 - )15االشقاف عةى اعباب المواءنا التربيقيا لةسنا الماليا الجبيبة وق عها لةجمعيا العموميا إلعتمابيا .
 - )16تعييج مبيق تنفيذي لةجمعيا وتحبيب دسهحياته ومسسؤولياته وتءويب الوءاقة بإسسمه و(قاق تعيينه ودسوقة
مج يويته الوالنيا مع بيانات التوادا معه .
 - )17تعييج الموظفيج الريابييج ي الجمعيا وتحبيب دهحياتهم ومسؤولياتهم .
 - )18ابهغ الوءاقة بلا تغييق يالقأ عةى الحالا النظاميا لعضسسساق الجمعيا العموميا ومجةل االباقة والمبيق
التنفيذي والمبيق المالي وذلو خها شهق مج تاقيخ حبو التغييق .
 - )19وضسع السسياسسات واالجقاقات التي تضسمج التءام الجمعيا بالنظما والةوائح اضسا ا الى االلتءام باإل دسا
عج المعةومات الجويقيا لةمسسستفيبيج والوءاقة والجها المشسسق ا وأدسسحاب المدسسالح اآلخقيج وتمليج
اآلخق مج االالهع عةى الحسسسساب الختامي والتراقيق الماليا واالباقيا ونشسسسقيا عةى المو(ع اإلللتقوني
لةجمعيا .
 - )20االشسسسسسقاف عةى تنفيسذ (قاقات وتعةيمسات الجمعيسا العموميسا أو المقاجع الخساقجي أو الوءاقة أو الجهسا
المشق ا .
 - )21وضع اجقاقات لضماج الحدوا عةى موا را الوءاقة والجها المشق ا ي أي اجقاق يستةءم ذلو .
 - )22استيفاق ما لةجمعيا مج حروق وتأبيا ما عةيها مج التءامات وادباق الرقاقات الهءما ي يذا الشأج.
 - )23التعقيف بالجمعيا والعما عةى ابقاء ايبا ها وانشالتها ي الوساال ذات العه(ا .
( - )24بوا العضويات بمختةف أشلالها وتسبيب (قاقات ق ضها .
 - )25بعوة الجمعيا العموميا لهنعراب .

المادة الخمسون :
يتولى المبيق التنفيذي العماا االباقيا لا ا ومنها عةى وجه الخدوص :
- )1
- )2
- )3
- )4
- )5
- )6

قسم خالال الجمعيا و ق مستوياتها اناله(ا ً مج السياسا العاما وايبا ها ومتابعا تنفيذيا بعب اعتمابيا.
قسسسسسسم أسسسسسسل ومعساييق لحولمسا الجمعيسا ال تتعساقظ مع أحلسام النظسام والهئحسا التنفيسذيسا ويسذ الهئحسا
واالشقاف عةى تنفيذيا ومقا(با مبى اعةيتها بعب إعتمابيا .
إعسباب الةوائح اإل جقائيسا والتنظيميسا الهءمسا التي تضسسسسسمج (يسام الجمعيسا بسأعمسالهسا وتحريق أيسبا هسا ومتسابعسا
تنفيذيا اعتمابيا .
تنفيذ أنظما الجمعيا ولوائحها و(قاقتها وتعةيماتها وتعميمها .
تو يق احتياجات الجمعيا مج البقامو والمشقوعات والمواقب والتجهيءات الهءما .
ا(تقا (واعب استثماق الفائظ مج أمواا الجمعيا وآليات تفعيةها .

 - )7قسسسسسم وتنفيذ الخالال والبقامو التالويقيا والتبقيبيا التي تنعلل عةى تحسسسسسيج أباق منسسسسسوبي الجمعيا
وتالويقيا .
 - )8قسسم سسياسسا ملتوبا تنظم العه(ا مع المسستفيبيج مج خبمات الجمعيا وتضسمج تربيم العنايا الهءما لهم
واإلعهج عنها بعب اعتمابيا .
 - )9تءويسب الوءاقة بسالبيسانسات والمعةومسات عج الجمعيسا و ق النمساذج المعتمسبة مج الوءاقة والتعساوج ي إعسباب
التراقيق التتبعيا والسسسسنويا بعب عقضسسسها عةى مجةل االباقة وإعتمابيا وتحبي بيانات الجمعيا بدسسسفا
بوقيا.
 - )10الق ع بتقشسح اسسمسسسسسسسسسسسساق لباق الموظفيج الجمعيا لمجةل االباقة مع تحبيب دسهحياتهم ومسسؤولياتهم
لإلعتماب .
 - )11اإلقتراق بخبمات الجمعيا لا ا .
 - )12متابعا سسسسيق اعماا الجمعيا ووضسسسع المؤشسسسقات لريال الباق واالنجاءات يها عةى مسسسستوى الخالال
والمواقب والتحرق مج اتجايها نحو اليباف ومعالجا المشلهت وإيجاب الحةوا لها .
 - )13اعباب التراقيق الماليا ومشقوع المواءنا التربيقيا لةجمعيا و را ً لةمعاييق المعتبقة تمهيبا ً العتمابيا .
 - )14اعباب الترييم الوظيفي لةعامةيج ي الجمعيا وق عه إلعتماب ,
 - )15ادباق التعاميم والتعةيمات الخادا بسيق العما ي الجمعيا .
 - )16تولي أمانا مجةل االباقة وإعباب جبوا اعماا واجتماعاته ولتابا محاضسسق الجةسسسات والعما عةى تنفيذ
الرقاقات الدابقة عنه .
 - )17االشقاف عةى النشالا والمناسبات التي تروم بها الجمعيا لا ا وتربيم تراقيق عنها .
 - )18اعسباب الترساقيق السبوقيسا لعمساا الجمعيسا لسا سا توضسسسسسح االنجساءات والمعو(سات وسسسسسبسا عهجهسا وترسبيمهسا
لمجةل االباقة العتمابيا .
 - )19أي مهام أخقى يلةف بها مج (با مجةل االباقة ي مجاا اختداده .

المادة الحادية والخمسون :
لةمبيق التنفيذي ي سبيا انجاء المهام المناالا به الدهحيات اآلتيا :
 - )1انتباب منسسوبي الجمعيا إلنهاق أعماا خادسا بها أو حضسوق مناسسبات أو لراقات أو ءياقات أو بوقات
أو غيقيا وحسسب ما ترتضسيه مدسةحا العما وبما ال يتجاوء شسهقا ً ي السسنا عةى أال تءيب اليام المتدسةا
عج عشقة أيام.

- )2
- )3
- )4
- )5
- )6

متابعا (قاقات تعييج المواقب البشسسقيا الهءما بالجمعيا وإعباب عروبيم ومتابعا أعمالهم والق ع لمجةل
اإلباقة بتو(يع العروب وإلغائها و(بوا االستراالت لهعتماب .
اعتماب تراقيق الباق .
تنفيذ جميع البقامو والنشالا عةى مستوى الجمعيا و ق الخالال المعتمبة .
اعتماب إجاءات منسوبي الجمعيا لا ا بعب موا را مجةل االباقة .
تفويظ دهحيات قؤساق ال(سام و ق الدهحيات الممنوحا له .

المادة الثانية والخمسون :
يعب مجةل اإلباقة الجها اإلشقا يا عةى المبيق التنفيذي ولةمجةل متابعا أعماله ومساقلته .

المادة الثالثة والخمسون :
ي حاا و(ع تردسسيق أو إ خها مج المبيق التنفيذي لةجمعيا يجوء لمجةل االباقة بما يتناسسسب مع حجم التردسسيق
أو اإلخها محاسبا المبيق التنفيذي .

