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1/ العالقة بالوزارة:
تزويــد الــوزارة بالبيانــات والمعلومــات عــن الجمعيــة وفــق النمــاذج المعتمــدة مــن الــوزارة وتحديثها 

بمــا يطــرأ مــن تغييــر خــالل فتــرة ال تزيــد عــن شــهر واحــد مــن تاريــخ وقوعــه.
ــد  ــابات بع ــع الحس ــن مراج ــة م ــة المدقق ــر المالي ــي والتقاري ــاب الختام ــوزارة بالحس ــد ال تزوي
إقراراهــا مــن الجمعيــة العموميــة وخــالل أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة.   )مشــتركة 

ــة(   ــة العمومي ــة بالجمعي ــع العالق م
ــرار  ــوزارة باســمه وق ــد ال ــه وتزوي ــد صالحيات ــة، وتحدي ــرغ للجمعي ــذي متف ــن مســؤول تنفي تعيي

ــه. ــات التواصــل مع ــه، مــع بيان ــة ل ــة الوطني ــه 3 وصــورة مــن الهوي تعيين
إبــالغ الــوزارة بــكل تغييــر يطــرأ علــى حالــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة والمســؤول 

التنفيــذي والمديــر المالــي وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ حــدوث التغييــر.
ــى  ــة إل ــح، إضاف ــة واللوائ ــة باألنظم ــزام الجمعي ــن الت ــي تضم ــات واإلجــراءات الت وضــع السياس
االلتــزام باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســتفيدين والــوزارة والجهــة المشــرفة وأصحــاب 
ــة  ــر المالي ــي والتقاري ــى الحســاب الختام ــن االطــالع عل ــن اآلخــر م ــن، وتمكي ــح اآلخري المصال

ــة ــي للجمعي ــى الموقــع اإللكترون ــة، ونشــرها عل واإلداري
2/ األمور المالية وتنمية الموارد:

ــيكات أو 1  ــل الش ــع وتحصي ــعودية، ودف ــارف الس ــوك والمص ــدى البن ــة ل ــابات البنكي ــح الحس فت
أذونــات الصــرف وكشــوفات الحســابات وتنشــيط الحســابات وقفلهــا وتســويتها وتحديــث البيانــات 

ــة ــات البنكي ــة وغيرهــا مــن العملي ــى الشــيكات واســتالم الشــيكات المرتجع ــراض عل واالعت
تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها

إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها
ــوك أمــالك 4  ــات ودمــج صك ــاف والهب ــا واألوق ــول الوصاي ــا وقب ــول إفراغه ــارات وقب تســجيل العق
الجمعيــة وتجزئتهــا وفرزهــا، وتحديــث الصكــوك وإدخالهــا فــي النظــام الشــامل، وتحويــل األراضي 
الزراعيــة إلــى ســكنية، وإجــراء أي تصرفــات خــالف مــا ســبق ممــا يكــون للجمعيــة فيــه غبطــة 
ومصلحــة بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة.    )مشــتركة مع العالقــة بالجمعيــة العموميــة( إعداد 
قواعــد اســتثمار الفائــض مــن أمــوال الجمعيــة وتفعيلهــا بعــد اعتمادهــا مــن الجمعيــة العموميــة 

والــوزارة.  )مشــتركة مــع العالقــة بالــوزارة والجمعيــة العموميــة(
 

 3/ األعمال اإلدارية والتنظيمية:
وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها

اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية
وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا وإجــراء مراجعــة دوريــة للتحقــق مــن 

3 فاعليتهــا.
ــة ال تتعــارض مــع أحــكام النظــام والالئحــة األساســية  ــر لحوكمــة الجمعي وضــع أســس ومعايي

ــد الحاجــة ــة مــدى فاعليتهــا وتعديلهــا عن ــى تنفيذهــا ومراقب واالشــراف عل
وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة تضمــن تقديــم 

العنايــة الالزمــة لهــم، واإلعــالن عنهــا.
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اإلشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية
تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم 

اإلشــراف علــى تنفيــذ قــرارات وتعليمــات الجمعيــة العموميــة أو المراجــع الخارجــي أو الــوزارة أو 
الجهــة المشــرفة.     )مشــتركة مــع العالقــة بالــوزارة والجمعيــة العموميــة(

أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة أو الــوزارة أو الجهــة المشــرفة فــي مجــال 
10 اختصاصــه.          )مشــتركة مــع العالقــة بالــوزارة والجمعيــة العموميــة(

البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب
دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد

4/ - العالقة بالجمعية العمومية:
ــن  ــا م ــة وغيره ــة التنفيذي ــتراتيجية والخط ــة االس ــا الخط ــة ومنه ــل الجمعي ــط عم ــع خط وض

ــة. ــة العمومي ــن الجمعي ــا م ــا، واعتماده ــة تنفيذه ــة، ومتابع ــل الرئيس ــط العم خط
ــا  ــس اإلدارة ووضعه ــي مجل ــة ف ــددة للعضوي ــة ومح ــراءات واضح ــروط وإج ــات وش ــة سياس صياغ

ــا. ــة له ــرار الجمعي ــد إق ــذ بع موضــوع التنفي
اإلشــراف علــى إعــداد الموازنــة التقديريــة للســنة الماليــة الجديــدة ورفعهــا للجمعيــة العموميــة 

العتمادهــا

                     ***    ***


