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 صالحيات مجلس اإلدارة 

مع م اع ة االختص     المق رة للجمع ة العموم ة، يكون لمجلس اإلدارة الساالت    .1

  االختص     في إدارة الجمع ة المحققة ألغ اضه ،  من أب ز اختص   ته اآلتي: 
 

 ماا  وغيتهااا التنفيذيااة والخطااة االسااتتاجيجية الخطااة ومنهااا الجمعيااة عماا  خطاا  اعتمااا  -أ

 ها. جنفيذ ومتابعة التئيسة، العم  خط 

 . واعتما ها الجمعية في والوظيفية التنظيمية للهياك  الدورية المتاجعة -ب

 ماا   للتحقااق   وريااة  متاجعااة  وإجااتا   عليها  واإلشتاف  الداخلية  للتقابة  وضواب   أنظمة  وضع -ج 

 .  فاعليتها

 التنفيذيااة والالئحااة النظااام أحكااام مااع جتعااار  ال الجمعيااة لحوكمااة ومعاااييت أساا  وضااع - 

 واإلشتاف على جنفيذها ومتاقبة مدى فاعليتها وجعديلها عند الحاجة.  الالئحة، وهذه

فااتا الحساااباب البنكيااة لاادى البنااو  والمدااارف السااعو ية، و فااع وجحدااي  ال اايكاب أو  -ه

أذوناااب الدااتف وك ااوفاب الحساااباب، وجن ااي  الحساااباب، وقفلهااا وجسااويتها، وجحاادي  

كاب المتججعااة، وغيتهااا ماا  العملياااب البياناااب، واالعتااتا  علااى ال اايكاب، واسااتالم ال ااي

 البنكية. 

جساااجي  العقااااراب وإفتاغهاااا وقباااوأل الو اااايا واألوقااااف والهبااااب و مااا   اااكو  أماااال   -و

الجمعياااة وججهئتهاااا وفتتهاااا، وجحااادي  الداااكو  وإ خالهاااا فاااي النظاااام ال اااام ، وجحويااا  

مداالحة، بعااد األراضي الهراعية إلى سكنية ،وإجتا  أي جدتفاب محققة للجمعية الغبطة وال

 موافقة الجمعية العمومية.  

 جنمية الموار  المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.  -ت

 إ ارة ممتلكاب الجمعية وأموالها.  -ح

 إعدا  قواعد استثمار الفائض م  أمواأل الجمعية، وجفعيلها بعد اعتما ها م  الوتارة.  -ط

  خاادماب الجمعيااة جتاام  جقااديم وضع سياسة مكتوبة جنظم العالقة مااع المسااتفيدي  ماا  -ي

 العناية الالتمة لهم، واإلعالن عنها. 

 التعاون في إعدا  التقاريت التتبعية والسنوية ع  الجمعية وجهويد الوتارة بها.  - 

جحاادي  بياناااب الجمعيااة ب ااك   وري وجهويااد الااوتارة بهااا وفااق النماااذج التااي جعتماادها لهااذا  -أل

 الغت . 

جهويد الوتارة بالحساب الختامي والتقاريت المالية المدققة م  متاجع الحساباب بعد إقتارها  -م

 م  الجمعية العمومية وخالأل أربعة أشهت م  نهاية السنة المالية. 



 

 

                       مهاااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااا      

 مجلس اإلدارة

4 

 

 

 
 تقتيت السنوي للجمعية واعتما ه. اإلشتاف على إعدا  ال -ن

اإلشتاف على إعدا  المواتنة التقديتية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية  -س

 العتما ها. 

جعيي  مديت جنفيذي متفتغ للجمعية، وجحديااد  ااالحياجس ومسااهولياجس وجهويااد الااوتارة باساامس  -ع

 لتوا   معس. وقتار جعيينس و ورة م  هويتس الوطنية، مع بياناب ا

 جعيي  الموظفي  القيا يي  في الجمعية، وجحديد  الحياجهم ومسهولياجهم.  -ف

إبالغ الوتارة بك  جغيياات يطااتأ علااى الحالااة النظاميااة ألعتااا  الجمعيااة العموميااة ومجلاا   -ص

 اإل ارة والمديت التنفيذي والمديت المالي، وذلك خالأل شهت م  جاريخ حدوث التغييت. 

وضااع السياساااب واإلجااتا اب التااي جتاام  التااهام الجمعيااة باألنظمااة واللااوائا ،إضااافة إلااى  -ق

االلتاااهام باإلفدااااح عااا  المعلومااااب الجوهتياااة للمساااتفيدي  والاااوتارة والجهاااة الم اااتفة 

وأ ااحاب المدااالا انخااتي ، وجمكااي  انخاات ماا  االطااالع علااى الحساااب الختااامي والتقاااريت 

 على الموقع اإللكتتوني للجمعية. المالية واإل ارية، ون تها 

اإلشتاف على جنفيذ قتاراب وجعليماب الجمعية العموميااة أو المتاجااع الخااارجي أو الااوتارة أو  -ر

 الجهة الم تفة. 

وضاااع إجاااتا اب لتااامان الحداااوأل علاااى موافقاااة الاااوتارة والجهاااة الم اااتفة فاااي أي إجاااتا   -ش

 يستلهم ذلك. 

هااا ماا  التهاماااب وإ اادار القااتاراب الالتمااة فااي استيفا  ما للجمعية م  حقوق وجأ ية مااا علي -ب

 هذا ال أن. 

 التعتيف بالجمعية والعم  على إبتات أهدافها وأن طتها في األوساط ذاب العالقة.  -ث

 قبوأل العتوياب بمختلف أشكالها، وجسبيب قتاراب رفتها.  -خ

  عوة الجمعية العمومية لالنعقا .  -ذ

  اللجان بعد جكوينها وكيفية التنساايق بينهااا عم  لتنظيم  الالتمة  واإلجتا اب  القواعد  وضع - 

 واعتما ها م  الجمعية العمومية. 

أي مهااام أخااتى يكلااف بهااا ماا  قباا  الجمعيااة العموميااة أو الااوتارة أو الجهااة الم ااتفة فااي  -ظ

 مجاأل اختدا س. 

تصاا ر ااا ارا  المجلااس ب غلب ااة أ ااوا  الح ضاا ين،  فااي  اا ي تساا    األ ااوا  ف عاا   .2

 .  و  ال ئ س م جًح ً 

 ت  ن  ا ئع االجتم ع  ا اراته في محض   يواع عل ه األعض ء الح ض  ن.  .3
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ف ماا  لااه ماان ً  يحق للمجلس أن يفوض ال ئ س أ  ن ئبه  المش   الم لي ب لتصاا   معاا  .4

اختص  ااا   م ل اااة أ  يهاااتص عهاااه اختص  ااا   م ل اااة،  ات ااا ق المه  اااب تج  هااا  ، يحاااق 

لجاا ن دائمااة أ  م اتااة مهااه للق اا   بماا   للمجلااس ف ماا  عاا ا   ماان اختص  اا   تشااك  

أن ط به  من أعم ي،  له اال تع نة ب عض ء من خ رجه،  له تفويض ال ئ س أ  أ  عضو 

 آخ  في قلك. 

على مجلس اإلدارة تفااويض رئ سااه أ  ن ئبااه أ  ماان ياا ال بتمة اا  الجمع ااة أماا   الجهاا    .5

   ،  تح ي       ته  مهحه مة  الوزارا   المح كم  اإلدارا  الحكوم ة  ال   ة  غ 

  ق تفويض  توك   غ  ل من ع مه. 

يجاااوز لمجلاااس اإلدارة التصااا   فاااي أمااا ر الجمع اااة العق رياااة ب لشااا اء أ  الب اااع بعااا   .6

 الحصوي على تفويض من الجمع ة العموم ة في قلك.

 

 من الالئحة األساسية ( 39) المادة 

 

 مهام عضو مجلس اإلدارة :

 اإلدارة ب اللتزام   المت تبة على عضويته،  مهه  م  ي تي:يلتز  عضو مجلس 

حتااور اجتماعاااب مجلاا  اإل ارة والم اااركة فااي مناق اااجها والتدااوي، علااى القااتاراب، وال  .1

 يجوت لس التفويض في ذلك. 

 رئاسة وعتوية اللجان التي يكلفس بها المجل .  .2

 مجل  اإل ارة. جمثي  الجمعية أمام الجهاب ذاب العالقة بعد جكليف رئي   .3

خدمااة الجمعيااة وإفا جهااا بخبتاجااس ومعارفااس واقتااتاح المواضاايع وجقااديم المبااا راب التااي ماا   .4

 شأنها النهو  بالجمعية. 

التقيااد بمااا يداادر ماا  المتكااه والجهااة الم ااتفة والجمعيااة العموميااة ومجلاا  اإل ارة ماا   .5

 جعليماب. 

 المحافظة على الجمعية وأستارها ورعاية مدالحها.  .6

 

 من الالئحة األساسية ( 40) المادة 
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 :مهام رئيس مجلس اإلدارة

لعموم ااةي يكااون رئاا س مااع م اعاا ة االختص  اا   المقاا رة لمجلااس اإلدارة  الجمع ااة ا .1

عاااان تفع اااا   مت بعااااة الساااالت    االختص  اااا   المه  ااااة  الً مجلااااس اإلدارة مساااا  

 لمجلس اإلدارة،  من أب ز اختص   ته اآلتي: 

 رئاسة اجتماعاب مجل  اإل ارة والجمعية العمومية.  -أ

جمثي  الجمعية أمام الجهاب الحكومية والخا ة واألهلية كافة في حدو   الحياب مجلاا   -ب

اإل ارة وجفاااويض الجمعياااة العمومياااة، ومااا  ذلاااك التتافاااع أماااام الجهااااب القتاااائية وشااابس 

ًا، ولااس جفااويض ذلااك لماا  يااتاه ماا  أعتااا   ًا و فعااً القتااائية وجمثياا  الجمعيااة أمامهااا رفعااً

 المجل  أو غيتهم. 

 ع على ما يددر م  مجل  اإل ارة م  قتاراب. التوقي -ج 

 التوقيع على ال يكاب واألوراق المالية ومستنداب الدتف مع الم تف المالي.  - 

فيمااا -الب، في المسائ  العاجلة التي يعتضها عليس المديت التنفيذي والتااي ال جحتماا  التااأخيت  -ه

ذ ب ااأنها ماا  علااى أن يعاات  جلااك المسااائ  ومااا اجخاا  -هااو ماا  ضاام   ااالحياب المجلاا 

 قتاراب على المجل  في أوأل اجتماع. 

 الدعوة النعقا  مجل  اإل ارة والجمعية العمومية.  -و

 يحق لل ئ س تفويض ن ئبه بم  له من اختص    .  .2

 

 من الالئحة األساسية ( 41) المادة 

 

 :رئيس مجلس اإلدارةنائب مهام 

فااي   لااة غ  بااه  تكااون لله ئااب فااي  اا ل الح لااة  رئ س المجلس  يقو  ن ئب ال ئ س مق  

 . ك فة        ال ئ س
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 المشرف المالي :مهام 

مع م اع ة االختص     المق رة لمجلس اإلدارة  الجمع ة العموم ة  ل ئ س مجلس  

مساااا  اًل عاااان الساااالت    االختص  اااا   المتعلقااااة اإلدارةي يكااااون المشاااا   الماااا لي 

ب لشاا  ن الم ل ااة للجمع ااة بماا  يحقااق غ ضااه ،  ماان أباا ز اختص  اا ته اإل اا ا  علااى 

 اآلتي:

 جميع شهون الجمعية المالية طبقًا للنظام واأل وأل المالية المتبعة.  .1

 موار  الجمعية ومدتوفاجها واستختاج إيداالب ع  جميع العملياب واستالمها.  .2

 ع أمواأل الجمعية في الحساباب البنكية المخددة لها. إيدا .3

 قيد جميع اإليتا اب والمدتوفاب جباعًا في السجالب الخا ة بها.  .4

 الجت  السنوي وجقديم جقتيت بنتيجة الجت  لمجل  اإل ارة.  .5

 ااتف جميااع المبااال  التااي جقااتر  ااتفها نظامااًا مااع االحتفاااظ بالمسااتنداب المثبتااة لدااحة  .6

 ستنداب وحفظها. الدتف ومتاقبة الم

 جنفيذ قتاراب مجل  اإل ارة فيما يتعلق بالمعامالب المالية.  .7

 إعدا  ميهانية الجمعية للسنة التالية وعتضها على مجل  اإل ارة.  .8

 التوقيع على طلباب الدتف واألوراق المالية مع رئي  مجل  اإل ارة أو نائبس.  .9

 ها على حسب األ وأل النظامية. بح  المالحظاب الوار ة م  المتاجع الخارجي، والت  علي .10

 

 من الالئحة األساسية ( 42) المادة 

 

 

 

 

 

 


