الئحة صالحيات جملس اإلدارة والصالحيات املمنوحة للمجلس

المادة الثامنة والثالثون:

 -1مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجمعية العمومية ،يكون لمجمس اإلدارة السمطات
واالختصاصات في إدارة الجمعية المحققة ألرغراهيا ،ومن أررز اختصاصاتو اتآتي
أ -اعتماد خطط عمل الجمعية ومنيا الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية ورغيرىا من
خطط العمل الرئيسة ،ومتارعة تنفيذىا.
ب -المراجعة الدورية لميياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادىا.
ج -وهع أنظمة وهوارط لمرقارة الداخمية واإلشراف عمييا واجراء مراجعة دورية لمتحقق
من فاعميتيا.
د -وهع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية
وىذه الالئحة ،واإلشراف عمى تنفيذىا ومراقرة مدى فاعميتيا وتعديميا عند الحاجة.
ه -فتح الحسارات الرنكية لدى الرنوك والمصارف السعودية ،ودفع وتحصيل الشيكات أو
أذونات الصرف وكشوفات الحسارات ،وتنشيط الحسارات ،وقفميا وتسويتيا ،وتحديث
الريانات ،واالعتراض عمى الشيكات ،واستالم الشيكات المرتجعة ،ورغيرىا من العمميات
الرنكية.
و -تسجيل العقارات وافرارغيا وقرول الوصايا واألوقاف واليرات ودمج صكوك أمالك
الجمعية وتجزئتيا وفرزىا ،وتحديث الصكوك وادخاليا في النظام الشامل ،وتحويل
األراهي الزراعية إلى سكنية ،واجراء أي تصرفات محققة لمجمعية الغرطة والمصمحة،
رعد موافقة الجمعية العمومية.
ز -تنمية الموارد المالية لمجمعية والسعي لتحقيق االستدامة ليا.
ح -إدارة ممتمكات الجمعية وأمواليا.
ط -إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ،وتفعيميا رعد اعتمادىا من الو ازرة.
ي -وهع سياسة مكتورة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تهمن تقديم
العناية الالزمة ليم ،واإلعالن عنيا.
ك -التعاون في إعداد التقارير التترعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الو ازرة ريا.

ل -تحديث ريانات الجمعية رشكل دوري وتزويد الو ازرة ريا وفق النماذج التي تعتمدىا ليذا
الغرض.
م -تزويد الو ازرة رالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسارات رعد
إقرارىا من الجمعية العمومية وخالل أررعة أشير من نياية السنة المالية.
ن -اإلشراف عمى إعداد التقرير السنوي لمجمعية واعتماده.
س -اإلشراف عمى إعداد الموازنة التقديرية لمسنة المالية الجديدة ورفعيا لمجمعية العمومية
العتمادىا.
ع -تعيين مدير تنفيذي متفرغ لمجمعية ،وتحديد صالحياتو ومسؤولياتو وتزويد الو ازرة راسمو
وقرار تعيينو وصورة من ىويتو الوطنية ،مع ريانات التواصل معو.
ف -تعيين الموظفين القياديين في الجمعية ،وتحديد صالحياتيم ومسؤولياتيم.
ص -إرالغ الو ازرة ركل تغيير يط أر عمى الحالة النظامية ألعهاء الجمعية العمومية ومجمس
اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ،وذلك خالل شير من تاريخ حدوث التغيير.
ق -وهع السياسات واإلجراءات التي تهمن التزام الجمعية راألنظمة والموائح ،إهافة إلى
االلتزام راإلفصاح عن المعمومات الجوىرية لممستفيدين والو ازرة والجية المشرفة
وأصحاب المصالح اتآخرين ،وتمكين اتآخر من االطالع عمى الحساب الختامي
والتقارير المالية واإلدارية ،ونشرىا عمى الموقع اإللكتروني لمجمعية.
ر -اإلشراف عمى تنفيذ ق اررات وتعميمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الو ازرة
أو الجية المشرفة.
ش -وهع إجراءات لهمان الحصول عمى موافقة الو ازرة والجية المشرفة في أي إجراء
يستمزم ذلك.
ت -استيفاء ما لمجمعية من حقوق وتأدية ما عمييا من التزامات واصدار الق اررات الالزمة
في ىذا الشأن.
ث -التعريف رالجمعية والعمل عمى إرراز أىدافيا وأنشطتيا في األوساط ذات العالقة.
خ -قرول العهويات رمختمف أشكاليا ،وتسريب ق اررات رفهيا.
ذ -دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.

ض -وهع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل المجان رعد تكوينيا وكيفية التنسيق
رينيا واعتمادىا من الجمعية العمومية.
غ -أي ميام أخرى يكمف ريا من قرل الجمعية العمومية أو الو ازرة أو الجية المشرفة في
مجال اختصاصو.
تدون وقائع االجتماع وق ارراتو في محهر ويوقع عميو األعهاء الحاهرون.
ّ -2
 -3يحق لممجمس أن يفوض الرئيس أو نائرو والمشرف المالي رالتصرف معاً فيما لو من

اختصاصات مالية أو ينتج عنو اختصاصات مالية ،واتخاذ المناسب تجاىيا ،ويحق
لممجمس فيما عداىا من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منو لمقيام رما أنيط ريا

من أعمال ،ولو االستعانة رأعهاء من خارجو ،ولو تفويض الرئيس أو أي عهو آخر في
ذلك.
 -4عمى مجمس اإلدارة تفويض رئيسو أو نائرو أو من يراه رتمثيل الجمعية أمام الجيات مثل
الو ازرات والمحاكم واإلدارات الحكومية والخاصة ورغيرىا ،وتحديد صالحياتو ومنحو حق
تفويض وتوكيل رغيره من عدمو.
 -5يجوز لمجمس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية رالشراء أو الريع رعد الحصول
عمى تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.
المادة التاسعة والثالثون:
يمتزم عهو مجمس اإلدارة رااللتزامات المترترة عمى عهويتو ،ومنيا ما يأتي
 -1حهور اجتماعات مجمس اإلدارة والمشاركة في مناقشاتيا والتصويت عمى الق اررات ،وال
يجوز لو التفويض في ذلك.
 -2رئاسة وعهوية المجان التي يكمفو ريا المجمس.
 -3تمثيل الجمعية أمام الجيات ذات العالقة رعد تكميف رئيس مجمس اإلدارة.
 -4خدمة الجمعية وافادتيا رخرراتو ومعارفو واقتراح المواهيع وتقديم المرادرات التي من شأنيا
النيوض رالجمعية.
 -5التقيد رما يصدر من الو ازرة والجية المشرفة والجمعية العمومية ومجمس اإلدارة من
تعميمات.
 -6المحافظة عمى الجمعية وأسرارىا ورعاية مصالحيا.

المادة األربعون:
 -1مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجمس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجمس
اإلدارة مسؤوالً عن تفعيل ومتارعة السمطات واالختصاصات المناطة لمجمس اإلدارة ،ومن
أررز اختصاصاتو اتآتي

أ -رئاسة اجتماعات مجمس اإلدارة والجمعية العمومية.
ب -تمثيل الجمعية أمام الجيات الحكومية والخاصة واألىمية كافة في حدود صالحيات مجمس
اإلدارة وتفويض الجمعية العمومية ،ومن ذلك الترافع أمام الجيات القهائية وشرو القهائية
وتمثيل الجمعية أماميا رفعاً ودفعاً ،ولو تفويض ذلك لمن يراه من أعهاء المجمس أو

رغيرىم.

ج -التوقيع عمى ما يصدر من مجمس اإلدارة من ق اررات.
د -التوقيع عمى الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
ه -الرت في المسائل العاجمة التي يعرهيا عميو المدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير -
فيما ىو من همن صالحيات المجمس -عمى أن يعرض تمك المسائل وما اتخذ رشأنيا من
ق اررات عمى المجمس في أول اجتماع.
و -الدعوة النعقاد مجمس اإلدارة والجمعية العمومية.
 -2يحق لمرئيس تفويض نائرو رما لو من اختصاصات.
المادة الحادية واألربعون:
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجمس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجمس اإلدارة؛ يكون
ال عن السمطات واالختصاصات المتعمقة رالشؤون المالية لمجمعية رما يحقق
المشرف المالي مسؤو ً
رغرهيا ،ومن أررز اختصاصاتو اإلشراف عمى اتآتي

 -1جميع شؤون الجمعية المالية طرقاً لمنظام واألصول المالية المترعة.

 -2موارد الجمعية ومصروفاتيا واستخراج إيصاالت عن جميع العمميات واستالميا.
 -3إيداع أموال الجمعية في الحسارات الرنكية المخصصة ليا.

 -4قيد جميع اإليرادات والمصروفات تراعاً في السجالت الخاصة ريا.
 -5الجرد السنوي وتقديم تقرير رنتيجة الجرد لمجمس اإلدارة.

 -6صرف جميع المرالغ التي تقرر صرفيا نظاماً مع االحتفاظ رالمستندات المثرتة لصحة الصرف
ومراقرة المستندات وحفظيا.

 -7تنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة فيما يتعمق رالمعامالت المالية.

 -8إعداد ميزانية الجمعية لمسنة التالية وعرهيا عمى مجمس اإلدارة.
 -9التوقيع عمى طمرات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجمس اإلدارة أو نائرو.

 -11رحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي ،والرد عمييا عمى حسب األصول النظامية.
المراجع
اعتمد مجمس إدارة الجمعية في االجتماع ( )2121 / 3في دورتو (الخامسة) الئحة صالحيات مجمس
اإلدارة والصالحيات الممنوحة لممجمس طرقا لما أعتمد في الالئحة األساسية سارقا

رئيس جملس اإلدارة

سليمان به فائز الفائز

