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 الئحة صالحيات جملس اإلدارة

مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس اإلدارة السلطات واالختصاصات في إدارة الجمعية 

  :المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي

  .واخلطة التنفيذية وغريها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذهااعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية  .١

 .املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها .٢

 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها .٣

ارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها وضع أسس ومعاير حلكومة اجلمعية ال تتع .٤

 .ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة

فتح احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية،ودفع وحتصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات احلساب  .٥

ث البيانات، واالعرتاض على الشركات، واستالم الشيكات املرجتعة، وغريها من وتنشيط احلسابات، ونقلها وتسويتها، وحتدي

 .العمليات البنكية

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف واهلبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث الصكوك  .٦

نية، وإجراء أي تصرفات حمققة اجلمعية الغبطة واملصلحة، بعد وإدخاهلا يف النظام الشامل، وحتويل األراضي الزراعية إىل سك

 .موافقة اجلمعية العمومية

 .تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلا .٧

 .إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا .٨

 .إعداد قواعد استعمال الفائض من أموال اجلمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة .٩

 .ث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة ا وفق النماذج اليت تعتمدها هلذا الغرضحتدي .١٠

تزويد الوزارة باحلساب اخلتام والتقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من اجلمعية العمومية خالل أربعة أشهر  .١١

 .من اية السنة املالية

 .سنوي للجمعية واعتمادهاإلشراف على إعداد التقرير ال .١٢

 اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها .١٣

تعيني مدير تنفيذي للجمعية، وحتديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة بامسه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع  .١٤

 .بيانات التواصل معه
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 .املوظفني القياديني يف اجلمعية، وحتديد صالحيام ومسؤوليام تعيني .١٥

إبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملدير التنفيذي واملدير املايل،  .١٦

 .وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري

التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات يف وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن  .١٧

 .اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة وأصحاب املصاحل اآلخرين، ومتكني اآلخر من االطالع

 .ة املشرفةاإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو املراجع اخلارجي أو الوزارة أو اجله .١٨

 وضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوزارة واجلهة املشرفة يف أي إجراء يستلزم ذلك .١٩

 .استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن  .٢٠

 .القةالتعريف باجلمعية والعمل على إبراز أهدافها وإنشطتها يف األوساط ذات الع .٢١

 .قبول العضويات مبختلف أشكاهلا، وأسباب قرارات رفضها .٢٢

 .دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد .٢٣

 .وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من اجلمعية العمومية .٢٤

 .رة أو اجلهة املشرفة يف جمال اختصاصهأي مهام أخرى يكلف ا من قبل اجلمعية العمومية او الوزا .٢٥

 .تصدر قرارات الس بأغلبية أصوات احلاضرين، ويف حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجحا  .٢٦

الرئيس أو نائبه أو املشرف تدون وقائع االجتماع وقراراته يف حمضر، ويوقع عليه األعضاء احلاضرون وحيق للمجلس أن يفوض  .٢٧

املايل بالتصرف معا فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنها اختصاصات مالية، واختاذ املناسب جتاهها، وحيق للمجلس 

فيما عداها من اختصاصات تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من القيام مبا أنيط ا من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من 

 .ض الرئيس أو أي عضو آخر يف ذلكخارجه، وله تفوي

على جملس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل اجلمعية أمام اجلهات مثل الوزارات واحملاكم واإلدارات احلكومية  .٢٨

 واخلاصة وغريها، وحتديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غريه من عدمه

ة العقارية بالشراء او البيع بعد احلصول على تفويض من اجلمعية العمومية يف جيوز لس اإلدارة التصرف يف أمالك اجلمعي .٢٩

 .ذلك
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  الصالحيات املمنوحة ألعضائها

السلطات مع مراعاة االختصاصات املقررة لس اإلدارة واجلمعية العمومية، يكون رئيس جملس اإلدارة مسئوال عن تفعيل ومتابعة 

  :واالختصاصات املناطة لس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآليت

  .رئاسة اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية .١

متثل اجلمعية أمام اجلهات احلكومية واخلاصة واألهلية كافة يف حدود صالحيات جملس اإلدارة وتفويض اجلمعية العمومية،  .٢

قضائية وشبه القضائية ومتثيل اجلمعية أمامها رفعا ودفعا، وله تفويض ذلك ملن يراه من ومن ذلك الرتافع أمام اجلهات ال

 .أعضاء الس أو غريهم

 .التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من قرارات  .٣

 التوقيع على الشيكات واألوراق املالية و مستندات الصرف مع املشرف املايل .٤

ها عليه املدير التنفيذي واليت ال حتتمل التأخري فيما هو من ضمن صالحيات الس البت يف املسائل العاجلة اليت يعرض  .٥

 .على أن يعرض تلك املسائل وما اختذ بشأا من قرارات على الس يف أول اجتماع

 .الدعوة النعقاد جملس اإلدارة واجلمعية العمومية  .٦

 .حيق للرئيس تفويض نائبة مبا له من اختصاصات .٧
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  املشرف املايل 
مع مراعاة االختصاصات املقررة لس اإلدارة واجلمعية العمومية ورئيس جملس اإلدارة، يكون املشرف املايل مسؤوًال عن السلطات 

  :اإلشراف على اآليت، واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية مبا حيقق شرطها، ومن أبرز اختصاصاته 

  .الية طبقا للنظام واألصول املالية املتبعةمجيع شؤون اجلمعية امل .١

 .موارد اجلمعية ومصروفاا واستخراج إيصاالت عن مجيع العمليات واستالمها .٢

 .إيداع أموال اجلمعية يف احلسابات البنكية املخصصة هلا .٣

 .قيد مجيع اإليرادات واملصروفات تباعا يف ااالت اخلاصة ا  .٤

 .يجة اجلرد لس اإلدارةاجلرد السنوي وتقدمي تقرير بنت  .٥

 .صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظها .٦

 .تنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية  .٧

 .إعداد ميزانية اجلمعية للسنة التالية وعرضها على جملس اإلدارة .٨

 .قيع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس جملس اإلدارة أو نائبةالتو   .٩

 .حصر املالحظات الواردة من املراجع اخلارجي، والرد عليها على حساب األصول النظامية .١٠

  المراجع

 . هـ ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( اعتمد جملس إدارة اجلمعية هذه السياسة يف االجتماع رقم 

 اعتماد مجلس اإلدارة

م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( باجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  رقم  الئحة صالحيات مجلس اإلدارةمت اعتماد 

  .هـ٦/٥/١٤٤١

  

 

 


