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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل أفضل  وزارة العمل والتنمية االجتماعيةية ومن لوائح من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلري

 .حيدد الصالحيات واملهام لكل عامل باجلمعية نظام 

هذه الالئحة لتحديد املهام والصالحيات املمنوحة لكل من اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة وقد جاءت       

يف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون يف القطاع  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لناو واإلدارة التنفيذية 

 . لالستفادة منهااخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من  691وتصريح رقم  93342ار رقم مسجلة بالقر

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

ة ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، كسوة : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترميمها ، بناء املساجد  

) 

ى الفقراء : مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه عل رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 األسر احملتاجة . : العناية بتأهيل سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ا مجعيات خريية خمتصة .ال يتوفر فيهحمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت  -منطقة مكة املكرمة 
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 مقدمة :
 اجمللس حسب يقوم .رئيسي بشكل ألنشطتها والضابط املوجه الرئيسي اجلهاز للجمعية بالنسبة اإلدارة جملس يعترب

 يف واليت تصب والبعيدة القريبة املنظمة أهداف حتقيق شأنها من اليت القرارات واختاذ مبناقشة الداخلية تنظيماته
 .اجمللس رؤية حسب املستفيدين مصلحة
 عليها تنظم متفق مبواد وضبطها منه املتفرعة واجملالس اجمللس هذا أعمال تنظيم الالزم من كان الدور هذا وألهمية

 .والتطويري الرقابي دوره وتدعم اجمللس عمل
 .مبقتضاها والعمل حتقيقها وبالتالي اإلدارة جملس لوائح لكل كامل استعراض املستند هذا يف

 
 واملسؤوليات واألدوار احلقوق / األول الفصل

 :التعريفات : )األوىل املادة(
 : ذلك بغري النص سياق يقض مل ما ، أمامها املسطر املعنى ، التالية للمصطلحات يكون

 
 إدارة جملس نظام : النظام

 ميكنهم حبيث ، واإلحصائية والتنظيمية ، املالية املعلومات عن الصلة ذات للجهات صاحفاإل : الشفافية
 . اجمللس أداء تقويم

 وااللتزام ، وتفعيلها ، تبليغها من والتأكد ، بوضوح واملسؤوليات الصالحيات حتديد :والصالحية املسؤولية
 .بها

 واضحة، مبعلومات اإلدارة جملس واستفسارات تساؤالت على لإلجابة واستعدادها اإلدارة التزام :املساءلة
 .الصلة ذات األخرى اجلهات أمام أيضا بذلك اإلدارة جملس والتزام .ومالئمة ودقيقة،

 .االعتبار بعني مصاحلهم وأخذ ، بعدل الصلة ذات اجلهات معاملة : العدل
 مجعية العون اخلريية بالطائف. إدارة جملس : اجمللس

 .اجلمعية إدارة جملس رئيس : الرئيس
 مجعية العون اخلريية بالطائف. إدارة جملس أعضاء : األعضاء

 مجعية العون اخلريية بالطائف. جملس عن املنبثقة اللجان : اللجان

 العام واملدير التنفيذي . باألمني ممثلة التنفيذية اإلدارة : اإلدارة
 . وخارجها داخلها باجمللس عالقة له من كل: الصلة ذات األطراف
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 : اجمللس هدف : )الثانية املادة(
 على يةفكا عائدات وحتقيق ، البعيد املدى على األقصى احلد إىل اجلمعية موارد تنمية على العمل

 . اجلمعية مصاحل على واحملافظة ، استثماراتهم

 اجمللس وواجبات اختصاصات : )الثالثة املادة(
 أو ، للمجلس التنفيذية اإلدارة تقدمها ، يةفوا معلومات على مبنية ، أسس ،على عملهم األعضاء يؤدي

 عن مسئول واجمللس . واهتمام ، وجدية ، نية وحسن ، مبسئولية ويتصرفون ، أخرى موثوقة مصادر أية
 : يلي ميا خاصة اإلدارة، على الفعالة والرقابة للجمعية، االسرتاتيجية التوجهات

 :املواضيع التالية وخاصة وقطاعاتها للجمعية الرئيسية واألهداف االسرتاتيجية التوجهات واعتماد رسم
 خطط املخاطر إدارة سياسة ، الرئيسية العمل خطط ، الشاملة االسرتاتيجية وتوجيه مراجعة -أ

 .السنوية وامليزانيات العمل،
 .األداء أهداف وضع -ب
 . باجمللس الشامل واألداء التنفيذ مراقبة -ج
 .بها والتصرف األصول ومتلك ، الرئيسة النفقات على اإلشراف- د

 . للجمعية األمثل اهليكل حتديد -هـ
 . واعتمادها والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة -و
 .الرئيسة وقطاعاتها للجمعية املالية واألهداف االسرتاتيجيات -ز
 .بها العمل من والتأكد اجلمعية مصاحل حلماية اهلادفة التنفيذية القواعد- ج

 
 الداخلية الرقابة : ) الرابعة املادة(

 وخاصة: الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة على العام اإلشراف
 ذلك ويشمل واجلمعية واإلدارة األعضاء من لكل احملتملة املصاحل تعارض حاالت ومعاجلة مراقبة -أ

 األطراف مع التعامالت عن الناتج التصرف وإساءة ومرافقها، اجمللس أصول استخدام إساءة
 .العالقة ذوي

 التقارير لعداد الصلة ذات األنظمة ذلك يف مبا واحملاسبية املالية األنظمة سالمة من التأكد -ب
 .املنشورة املالية

 تلك بنتائج اجمللس أعضاء وإدارة باجمللس الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة -ج
 .املراجعات

 .)اجمللس يف العمل وآداب سلوك قواعد إعداد خالل، من( واالستقامة الشفافية ثقافة تثبيت -د
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 :ممارسته ومراقبة النظام جودة : ) اخلامسة املادة(
 القيام سيستلزم وهذا ، وحتديثه ، وممارسته ، جودته من والتأكد ، النظام تطوير عملية بقيادة اجمللس يقوم
 :يلي مبا اخلصوص وجه على

 .احلاجة دعت متى وتعديله النظام عالية مدى مراقبة-أ
 . الشفافية إجراءات على اإلشراف-ب
 .بينهم العدل ومراعاة يها واملشاركة الشركاء عالقاتج برام ومراقبة تطوير -ج
 .السارية والقوانني باألنظمة والتقيد االلتزام من التأكد-د
 . اجمللس يف العمل وآداب سلوك بقواعد االلتزام مراقبة-ه
 من والتأكد ، املالية اجمللس مصاحل محاية على تعمل اليت التنفيذية والقواعد اللوائح اعتماد-و

 .وتفعيلها ، تبليغها
 

 للمجلس املالية املوارد تنمية يف املساهمة : ) السادسة املادة(
 :التالي وفق واالستدامة االستمرارية قواعد تطبيق يتم

 . التشغيلية التكلفة وتقليل الرتشيد( 1
 . اإلدارية اإلجراءات ألمتته التقنية ( استخدام2
 . األوقاف مثل االستمرارية لضمان مستدامة مالية موارد ( إجياد3
 اجمللس لصاحل بواجباتهم للقيام املطلوبة واخلربات باملهارات يتمتعون أعضاءها أن اجمللس ( يضمن4

 اخلريية وأهدافه
 األدنى بني من هو الذي املستوى على اإلدارية املصروفات على للحفاظ جاهدة اجمللس ( يسعى5

 . احلجم حيث من املشابه للمجلس
 املنح تقديم يف املستفادة الدروس دمن إىل يسعى اجمللس أن لضمان الفعالية ( حتقيق6
 . التعاون من بروج والعمل طيبة عل ردود على للحصول األداء حتسني إىل ( السعي7
 . اجمللس استمرارية يف ليساعد دورة كل يف وحتديثه اإلدارة جملس نظام لصيانة ( السعي8
 والتنوع الشمول على احملافظة (9

 . الدولة ألنظمة القانوني ( االمتثال10
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 : الثاني الفصل

 للجمعية التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس وصالحيات بنية

 ثانيًا / مهام جملس اإلدارة :

 جملس إدارة اجلمعية : -1

 .ة تنفيذ ألهداف املشروعة للجمعيةاهلدف العام : هي السلطة التنفيذية للسياسة اليت ترمسها اجلمعية العمومي

 االرتباط التنظيمي : اجلمعية العمومية 

 ويقوم جملس اإلدارة بشكل خاص مبا يلي :

العالقات الداخلية للجمعية وما يتطلبه ذلك من إشراف على نشاطات األعضاء كالبت يف طلبات مباشرة  •

 االنضمام لعضوية اجلمعية وتشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة .

 مباشرة العالقات اخلارجية وشؤونها . •

 إدارة املشروعات التنموية واالجتماعية مما يدخل يف نطاق أهداف اجلمعية . •

ومشروعات وتطوير األجهزة الفنية واملالية وإدارية وضمان -إن وجدت -كز الرئيسي للجمعية وفروعها إدارة املر •

 وما يتطلبه ذلك من التعاقد مع الفتيني واملوظفني واملستخدمني . كفايتها 

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا والتصرف فيها وفقًا لألصول املتبعة . •

 ها أموال اجلمعية .حتديد البنوك اليت تودع في •

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد . •

 .عليمات الواردة من جهات االختصاصاإلشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة الت •

إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال اجلمعية واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها ، وإعداد التقرير السنوي عن  •

 ومنجزاتها .أعمال اجلمعية 

دراسة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي  مناقشتها أمام اجلمعية  •

 العمومية .

 اقرتاح امليزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام اجلمعية العمومية . •

اجلمعية وتقدميها للجمعية العمومية إعداد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل  •

 العتمادها .

 تعيني مدير تنفيذي للجمعية وأمني عام )أمني سر جملس اإلدارة( عند االحتياج لذلك . •

 .هلا من حقوق وما عليها من واجباتمتثيل اجلمعية لدى كافة اهليئات احلكومية واألهلية والقضائية مبا •
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 أعضاء جملس اإلدارة : -2

 جملس اإلدارة :رئيس  (1

اهلدف العام : قيادة فريق العمل مبجلس اإلدارة لتحقيق األهداف العامة واخلاصة للجمعية وتقديم خدمات ذات جودة 

 عالية يف اجملاالت املستهدفة .

 االرتباط التنظيمي : يرتبط باجلمعية العمومية .

 املهام التفصيلية :

 ترؤس جملس اإلدارة واجلمعية العمومية . •

 يل اجلمعية لدى السلطات الرمسية والقضائية .متث •

 اإلشراف على كافة أعمال اجلمعية واللجان املنبثقة عنها . •

 افتتاح جلسات االجتماعات واإلعالن عن بدايتها . •

إقرار جداول األعمال تباعًا ألهميتها وأولويتها يف املناقشة ، واستالم كل االقرتاحات وتنسيقها وتقدميها  •

 للمناقشة .

 عطاء املوافقة للعضو الذي يطلب الكلمة والذي له حق يف ذلك.إ •

فرض أصول املناقشات اجلماعية بني األعضاء وقيادة اجللسة بطريقة لبقة ومراعاة التزام األعضاء بقواعد ونظم  •

 اجللسات .

 املساهمة يف تنظيم اللجان احمللية . •

تستوجب قواعد وممارسات حمددة ملعاجلة املسائل اليت لفت انتباه األعضاء كلما لزم األمر إىل نقاط معينة  •

 ينظر فيها .

 املساعدة يف ختطيط الربامج واألنشطة . •

 استقبال زوار اجلمعية وتعريفهم بنشاطاتها وبراجمها . •

 اإلشراف على نشاطات اجلمعية والطلب من املعنيني كتابة التقارير الدورية . •

 التزاماتها وتنفيذ اتفاقياتها .التأكد من قيام اجلمعية بتسديد  •

 االتصال مع اجلهات األهلية والرمسية ذات العالقة . •

 متثيل اجلمعية لدى السلطات الرمسية والقضائية . •

 التوقيع على حماضر االجتماعات وكل األعمال واإلجراءات واألوامر املتعلقة باجلمعية . •

 الرئيس:واجبات وصالحيات نائب  (2

 عمال رئيس اجلمعية يف حل غيابه عن حضور اجتماعات جملس اإلدارة .يقوم نائب الرئيس بأ •
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 أمني الصندوق : (3

 اهلدف العام : احملافظة على أموال اجلمعية وعدم صرف األموال إال بقرار من جملس اإلدارة . •

 االرتباط التنظيمي : يرتبط بالرئيس .

 املهام التفصيلية :

ة بإيصاالت خمتومة خبامت اجلمعية وموقعة منه ، وإيداع املبالغ يف املصروف استالم املبالغ اليت ترد إىل اجلمعي •

 الذي تقرره هيئة اإلدارة .

 تنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق مبعامالت اجلمعية املالية . •

 تقديم حسابًا شهريًا عن حالة اجلمعية املالية إىل جملس اإلدارة . •

  مركز اجلمعية لتكون حتت طلب اجلهات اإلدارية ذات العالقة .حفظ الدفاتر واملستندات املالية يف •

 حتصيل إيرادات اجلمعية وتقديم اإليصاالت الالزمة . •

 إيداع مجيع األموال يف املصرف احملدد من قبل إدارة اجلمعية . •

 كتابة تقارير عن وضع اجلمعية املالي . •

 حفظ السجالت املالية وجتهيزها وقت الطلب . •

 املصروفات املرتتبة على اجلمعية .دفع  •

 البحث املستمر عن التمويل . •

 املشاركة يف إعداد املوازنات السنوية . •

 املشاركة يف وضع مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية القادمة . •
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 ثالثًا / مهام اللجان : 

وطاقم العمل عن طريق القيام باملهام التالية وفقًا لنشاط كل جلنة على تقوم اللجان املختصة بدعم املدير التنفيذي وأقسامها 

 النحو التالي :

 جلنة الربامج واملشاريع :
 اهلدف العام : اإلشراف على متابعة برامج ومشاريع اجلمعية من حيث اإلعداد والدراسة ومتابعة التنفيذ .

 االرتباط التنظيمي : جملس اإلدارة 

 املهام والواجبات :

التخطيط واملتابعة لكافة األعمال الفنية خالل املراحل األوىل للمشروعات واالستعانة باالستشاريني واخلرباء يف خمتلف  •

 اجملاالت أو يف املراحل املتقدمة بالتنسيق مع رئيس القسم املختص .

ة واالستشاريني اخلارجيني ومتعهدي األعمال والتوصية باعتمادهم من قبل جملس املوافقة على تأهيل جهات اخلرب •

اإلدارة ، والتحقق من استيفائهم لكافة متطلبات إشغال املهمات واألعمال املطلوبة وتقييم أدائهم ومتابعة تنفيذ األعمال 

جودة العمل وحتقيق االستثمار األمثل املطلوبة وفقًا ألفضل املواصفات وضمن جداول التنفيذ احملددة ، ومبا يضمن 

 للموارد .

 املتابعة املستمرة يف جمال توفري متطوعني خمتصني إلعداد دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية. •

 جلنة تنمية املوارد واملالية
 راقبة األداء املالي للجمعية .اهلدف العام : متابعة استقطاب املوارد املالية والبشرية بغرض متويل مشاريع اجلمعية وم

 االرتباط التنظيمي : جملس اإلدارة 

 املهام واملسئوليات :

 العمل على توثيق الصلة مع املمولني . •

 حتديد األدوار داخل املشاريع وتوزيعها بني املتطوعني واملوظفني. •

 حتديد املشاريع حسب أهداف اجلمعية . •

 اجلهة املستفيدة .تسليم املشروع بعد اكتماله إىل  •

 تطوير املشروعات القائمة . •

 توفري املعلومات والتحليالت الالزمة إلثبات جدوى املشروع االقتصادية واالجتماعية . •

 مجع املعلومات استنادًا إىل املعلومات املتوفرة . •

 دراسة الشروط الشكلية واملوضوعية حملتوى املشروع . •

 رسم الربامج للوصل إىل اهلدف العام . •

 عمل اجتماعات للموظفني لتعريفهم وشرح وتوزيع مهام األهداف . •

 عمل امليزانيات الالزمة للمشاريع املنوي تنفيذها . •

 خماطبة املمولني بشكل مباشر وإجراء املفاوضات معهم حول التمويل. •

 مراقبة التدفقات النقدية للجمعية . •

 املوازنة وبيان أوجه وأسباب االحنرافات .مراقبة الصرف اإلنفاق والتقيد ببنود وعناصر  •
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 متابعة تطبيق النظم والسياسات احملاسبية املتبعة باجلمعية . •

 التحقق من دقة املستندات احملاسبية قبل قيدها بالدفاتر . •

 متابعة املعامالت مع املصارف واعتماد التسويات املصرفية . •

 التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية . •

 جلنة العالقات العامة واإلعالم
 اهلدف العام : توفري التغطية اإلعالمية لنشاط اجلمعية .

 االرتباط التنظيمي : جملس اإلدارة 

 املهام واملسئوليات :

 متابعة تنظيم احلمالت اإلعالمية ومجع التربعات واملشاركة بالبازارت اخلريية . •

 في اجلمعية اجلدد وإعداد جداول خاصة بذلك .متابعة تنظيم وتنفيذ الربامج التعريفية ملوظ •

 متابعة تقارير األداء اليت تصدرها اجلمعية مبا يف ذلك التقرير السنوي . •

 متابعة تنظيم املشاركة اخلارجية والداخلية بالتنسيق مع املدير التنفيذي وجملس اإلدارة . •

 داف وأنشطة اجلمعية .متابعة وضع خطة إعالم وتوعية اجلمهور داخل وخارج اجلمعية عن أه •

 متابعة إقرار وتنفيذ سياسة اجلمعية اإلعالمية . •

 متابعة توفري التغطية اإلعالمية عن نشاطات اجلمعية بالتنسيق مع اإلدارات املعنية . •

 جلنة التخطيط والتطوير

عامة مع تطوير أداء اجلمعية يف اهلدف العام  :هي اللجنة املعنية بوضع كافة األنظمة لعمل اجلمعية مبا يتوافق مع اللوائح ال

 كافة النواحي .

 االرتباط التنظيمي : جملس اإلدارة 

 املهام واملسؤوليات :

 وضع اللوائح التنظيمية لعمل اجلمعية . •

 تطوير أداء عمل اجلمعية . •

 دراسة اللوائح لكافة اجلهات املتعلقة بعمل اجلمعية . •

 وضع األنظمة اخلاصة بعمل اجلمعية . •

 تشكيل جلان وهيكلة اجلمعية . •

 تطوير أداء العمل باجلمعية . •

 دراسة املشاريع والربامج واخلطط . •

 متابعة سري عمل اجلمعية وتقييم أدائها  . •

 للجمعية . االسرتاتيجيةإعداد اخلطة  •

 وضع خطة اللجنة السنوية ومتابعة سري عملها . •

 لس اإلدارة .التنسيق بني عمل اللجان األخرى املشكلة من أعضاء جم •
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 رابعًا : األمني العام ) أمني سر جملس اإلدارة (

 اهلدف العام : 

متابعة سري اجلمعية من خالل متابعة املدير التنفيذي وتقييم عمله وفق األهداف واخلطط املرسومة مع متابعة توصيات 

 جملس اإلدارة وكافة ما يتعلق بشأنه من حماضر اجتماعات وجلان .

 ظيمي : رئيس جملس اإلدارة .االرتباط التن

 املهام التفصيلية :

 متابعة سري اجلمعية وفق اخلطط واألهداف املرسومة وموافاة جملس اإلدارة بتقرير دوري . •

 تقييم أداء املدير التنفيذي ومتابعة إجنازاته . •

 متابعة كافة مايتعلق مبجلس اإلدارة من مهام وخماطبات . •

 وإجراء خمابراتها .حفظ سجالت جملس اإلدارة  •

 تدوين وقائع جلسات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية . •

 االطالع على املراسالت الواردة واإلشراف على كل مراسالت جمل اإلدارة. •

 إعداد جداول األعمال . •

 قراءة أمساء األعضاء احلاضرين واألعضاء املتغيبني . •

 االجتماعات الدورية .إعداد إشعارات لألعضاء عن كل االجتماعات اخلاصة و •

 إخطار األعضاء اجلدد بانتخابهم للعضوية وبالقرارات املتخذة بشأن األعضاء املستقلني . •

 احملافظة واإلشراف على كل سجالت اجلمعية اليت خترج عن نطاق عمل أمني الصندوق . •

 املساعدة يف إعداد مشاريع اجلمعية . •

 جهات النظر املختلفة وصاحب كل منها .فهم األفكار املختلفة واآلراء والتعليقات وو •

 تدوين مذكرات االجتماع عن املناقشة اجلارية . •

 كتابة ملخص املناقشة . •

 إخطار مجيع األشخاص الذين يلزمهم حضور اجللسة . •

 اليقظة واحلرس لكل ما يقال . •

 االطالع على مذكرات االجتماع السابق . •

 احملددة واعتماد الصرف .متابعة مصروفات اجلمعية وفق البنود واآلليات  •

 االعتماد النهائي  خلطط األقسام ومتابعة سريها . •

 عضو جلنة التوظيف . •

 إصدار اللوائح والتنظيمات اخلاصة بعمل اجلمعية . •

 متابعة قرارات جملس اإلدارة وإجناز أعضاء اجمللس . •

 تشكيل اللجان وتوزيع املهام . •

 ج ومشاريع اجلمعيةالتعاقد مع اجلهات ذات العالقة لتنفيذ برام •

 القيام مبا يكلف به رئيس جملس اإلدارة . •
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 خامسًا : اجمللس التنفيذي

 اهلدف العام : 

متابعة سري اجلمعية وفق اخلطة العامة مع تذليل الصعوبات لتحقيق أهداف اجلمعية والرفع ألمني عام اجلمعية بكافة 

 األمني العام أو رئيس جملس اإلدارة.العوائق مع القيام باملهام املكلف بها من 

 االرتباط التنظيمي : املدير التنفيذي .

 املهام التفصيلية :

 االعتماد املبدئي للموازنة املالية السنوية للجمعية . •

 االعتماد املبدئي خلطة اجلمعية واألقسام . •

 تعديل اللوائح والنماذج والرفع به جمللس اإلدارة العتماده . •

 العام بكافة املعوقات لسري العمل وتنفيذ اخلطط .الرفع لألمني  •

 متابعة تنفيذ اخلطة العامة للجمعية كل فيما خيصه . •

 الرفع باملشاريع النوعية وإعداد الدراسات الالزمة هلا . •

 متابعة تطوير العمل والرقي به والرفع بكافة املقرتحات . •

 م .القيام مبا يكلف به رئيس جملس اإلدارة  أو األمني العا •

 

 .األعضاء : رؤساء األقسام ويرأس اجمللس املدير التنفيذي ويستدعى األمني العام أو رئيس جملس اإلدارة يف حال احلاجة
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 الصالحيات 

 وتوزيع املهام
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والرأسية  األفقية اإلدارية واالتصاالت واملالية اإلدارية بالصالحيات يتعلق ما ضبط إىل باألساس واليت تهدف الالئحة هذه

 .اجلمعية موظفي بني

  :التالية املستويات إىل الصالحيات تقسيم مت

 .ينفذ / يعتمد / يوافق / يوصي / ُيِعد

 من كل مصطلح عن مبسط شرح يلي وفيما وفاعليتها، صالحية كل أولوية حسب التوالي على الصالحيات هذه ورتبت

 :املبينة الصالحيات

 طلب على بناء وذلك األمر لزم إن والبحوث املطلوبة واألوراق واملستندات الوثائق بإعداد الصالحية هذه صاحب يقوم :ُيِعد

 .بالتوصية يقوم الذي املوظف

 هذه برفع ويقوم ،  اإلدارة حاجة على بناًء املطروح املوضوع يف رأيه وإبداء توصيته برفع الصالحية هذه صاحب يقوم :يوصي

 .رتبة منه األعلى املوظف إىل التوصية

 واملستندات األوراق ومجيع بالتوصيات واملرفق إليه املرفوع الطلب على عدمها أو باملوافقة الصالحية هذه صاحب يقوم :يوافق

 .األمر لزم إن عليه والتدقيق مراجعته بعد وذلك الالزمة

 استيفاء من التأكد بعد املطروح، للموضوع بالنسبة القرار اختاذ عملية يف املراتب أعلى هو الصالحية هذه صاحب :يعتمد

 .الالزمة اإلجراءات كافة

 اخلاصة واإلجراءات السياسات الئحة يف موجود هو ما حسب القرار بتنفيذ املعين الشخص هو الصالحية هذه صاحب :ينفذ

 .باجلمعية

 الشيكات، على حالة التوقيع يف الصالحيات من النوع هذا ثاني ، ويكون توقيع أول، توقيع :مسمى الصالحيات بعض يف يوجد

 .املالية وتوثيق الشؤون لضبط الواحد الشيك على توقيع من أكثر إىل حتتاج املبالغ فبعض

 

 

 

 

 

 

 

 



 والصالحياتجملس اإلدارة املهام 

 
 

17 

 العون اخلريية  جلمعية الصالحيات جداول
 اخلطط والتقارير

 التنفيذ االعتماد املوافقة التوصية اإلعداد املهمة

 املدير التنفيذي رؤساء األقسام السنوية اخلطة
 اجمللس التنفيذي

 األمني العام

 اإلدارة جملس

 اجلمعية العمومية
 رؤساء األقسام

 التقديرية املوازنة

 النقدية والتدفقات

 قسم 

 الشؤون املالية
 يالتنفيذ املدير

 اجمللس التنفيذي

 األمني العام

 اإلدارة جملس

 اجلمعية العمومية
 كل فيما خيصه

 اإليرادات حساب

 واملركز والنفقات

 نصف سنوي املالي

 قسم 

 الشؤون املالية
 أمني الصندوق جملس اإلدارة اجمللس التنفيذي التنفيذي املدير

 واحلسابات امليزانية

 باجلمعية اخلتامية

 قسم 

 الشؤون املالية
 اجلمعية العمومية التنفيذياجمللس  التنفيذي املدير

 احملاسب املالي

 أمني الصندوق

 السنوي التقرير

 للجمعية

قسم العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 اجمللس التنفيذي املدير التنفيذي
 اإلدارة جملس

 اجلمعية العمومية

قسم العالقات 

 العامة واإلعالم

 

 احملاسيب والدليل الداخلية والنظم اللوائح تعديل اعتماد
 التنفيذ االعتماد املوافقة التوصية اإلعداد املهمة

 النظام وتعديل إقرار

 األساسية واللوائح
 األمني العام التنفيذي املدير

 جملس اإلدارة

اجلمعية 

 العمومية

املوارد وزارة 

والتنمية  البشرية

 االجتماعية

 املدير التنفيذي

  وتعديل إقرار

 التنظيمي اهليكل
 املدير التنفيذي جملس اإلدارة اجمللس التنفيذي األمني العام التنفيذي املدير

 تعديل

 اإلدارية اإلجرائية اللوائح 

 قسم 

 املوارد البشرية
 كل فيما خيصه جملس اإلدارة األمني العام املدير التنفيذي

  تعديل

 املالية اإلجرائية اللوائح

 قسم

 الشؤون املالية 
 جملس اإلدارة األمني العام التنفيذياملدير 

 قسم

 الشؤون املالية 

فتح / إلغاء حساب يف دليل 

 احلسابات وشرح الدليل
 احملاسب جملس اإلدارة املدير التنفيذي أمني الصندوق احملاسب
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 الشيكات على والتوقيع وحتريكها املصرفية احلسابات فتح
 

 التنفيذ االعتماد املوافقة التوصية اإلعداد املهمة

فتح حساب مصريف وإرسال 

مناذج التوقيع / إقفال 

 احلساب املصريف

 جملس اإلدارة أمني الصندوق احملاسب 

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

 على التوقيع صالحية

 واالعتماد  الرواتب مسريات
 املدير التنفيذي احملاسب 

جملس رئيس 

 اإلدارة
 رئيس جملس اإلدارة

أمني 

 الصندوق

 للشيكات اعتماد الطلب

 ريال 10.000 يساوي أو أقل

 عشرة آالف ريال 

 جلنة الصرف املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

اعتماد الطلب للشيكات 

 ريال 10.000أكثر من 
 جلنة الصرف املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

التحويل من حساب 

 مصريف آلخر
 جلنة الصرف أمني الصندوق احملاسب

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

حتويل من رصيد مشروع 

 إىل مشروع آخر
 جلنة الصرف أمني الصندوق احملاسب

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب
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 واالتفاقيات العقود
 

 التنفيذ االعتماد املوافقة التوصية اإلعداد املهمة

طلب مواد أو خامات ختضع 

ريال  5000للشراء النثري ب

 فأقل

 التنفيذياملدير  رئيس القسم اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

الشؤون 

 املالية

طلب مواد أو خامات ختضع 

للشراء النثري بأكثر من 

 ريال 5000

 جلنة الصرف املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 قسم 

الشؤون 

 املالية

 أمني الصندوق املدير التنفيذي رئيس القسم اجلهة الطالبة استالم املواد واخلامات 

 قسم 

الشؤون 

 املالية

توقيع االتفاقيات والعقود 

 ريال فأقل 5000ب
 املدير التنفيذي املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

االتفاقيات والعقود توقيع 

 ريال 5000بأكثر من 
 جلنة الصرف املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

استالم ومتابعة  االتفاقيات 

 ريال فأقل 10000والعقود ب 
 جلنة الصرف املدير التنفيذي الشؤون املالية

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

الشؤون 

 املالية

استالم ومتابعة  االتفاقيات 

 ريال 10000والعقود بأكثر من 
 جلنة الصرف املدير التنفيذي الشؤون املالية

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

الشؤون 

 املالية
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 وقبول اهلباتاملناقلة بني بنود امليزانية 

 
 التنفيذ االعتماد املوافقة التوصية اإلعداد املهمة

 املوازنة يف جديد بند اعتماد

 للجمعية العامة
 جملس اإلدارة املدير التنفيذي املعنية اإلدارة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

بنود امليزانية بنسبة املناقلة بني 

 فأقل 15%
 جملس اإلدارة املدير التنفيذي اجلهة الطالبة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

 البنود بني املناقالت إجراء

 يف املعتمدة

 ١٥ من أكثر بنسبة املوازنة %

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي املالية اإلدارة

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

 واألوقاف والوصايا اهلبات قبول

 تتفق اليت

 اجلمعية وأهداف

 تنمية إدارة

 املالية املوارد
 جملس اإلدارة التنفيذي املدير

أمني -نائبه -الرئيس

 الصندوق

 توقيع ثان-توقيع أول

 احملاسب

 

 

 

 


