قائمة صالحيات مجلس االدارة
مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية ،يكوف لمجلس اإلدارة السلطات
اآلتي
:
كاالختصاصات في إدارة الجمعية المحققة ألغراضها ،كمن أبرز اختصاصاته
1ػ اعتماد خطط عمل الجمعية كمنها الخطة االستراتيجية كالخطة التنفيذية كغيرها
من خطط العمل الرئيسية ،كمتابعة تنفيذها.
كاعتمدها
.
2ػ  .المراجعة الدكرية للهياكل التنظيمية كالوظيفية في الجمعية
3ػ كضع انظمة كضوابط للرقابة الداخلية كاإلشراؼ عليها كإجراء مراجعة دكرية
للتحقق من فاعليتها.
4ػ كضع اسس كمعاير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكاـ النظاـ كالالئحة
التنفيذية كهذق الالئحة ،كاإلشراؼ على تنفيذها كمراقبة مدل فاعليتها كتعديلها عند
الحاجة
5ػ فتح الحسابات البنكية لدل البنوؾ كالمصارؼ السعودية ،كدفع كتحصيل الشيكات اك
اذكنات الصرؼ ككشوفات الحساب كتنشيط الحسابات ،كنقلها كتسويتها ،كتحديث
البيانات ،كاالعتراض على الشركات ،كاستالـ الشيكات المرتجعة ،كغيرها من العمليات
البنكية
6ػ تسجيل العقارات كإفراغها كقبوؿ الوصايا كاألكقاؼ كالهيات كدمج صكوؾ امالؾ
الجمعية كتجزئتها كفرزها ،كتحديث الصكوؾ كإدخالها في النظاـ الشامل ،كتحويل
األراضي الزراعية إلى مسكنية ،كإجراء أم تصرفات محققة الجمعية الغبطة
كالمصلحة ،بعد موافقة الجمعية العمومية
7ػ تنمية الموارد المالية للجمعية كالسعي لتحقيق االستدامة لها
8ػ إدارة ممتلكات الجمعية كأموالها
9ػ إعداد قواعد استعمار الفائض من أمواؿ الجمعية ،كتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة
10ػ  ،تحديث بيانات الجمعية بشكل دكرم كتزكيد الوزارة بها كفق النماذج التي
تعتمدها لهذا الغرض.
11ػ تزكيد الوزارة بالحساب الختاـ كالتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات
بعد إقرارها من الجمعية العمومية خالؿ أربعة أشهر من نهاية السنة المالية

12ػ اإلشراؼ على إعداد التقرير السنوم للجمعية كاعتمادق
13ػ  .اإلشراؼ على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة كرفعها للجمعية
العمومية العتمادها
14ػ  .تعيين مدير تنفيذم متفرع للجمعية ،كتحديد صالحياته كمسؤكليته كتزكيد
الوزارة باسمه كقرار تعيينه كصورة من هويته الوطنية ،مع بيانات التواصل معه
كمسؤكلياتهم
.
15ػ تعيين الموظفين القياديين في الجمعية ،كتحديد صالحياتهم
16ػ إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرا على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية
كمجلس اإلدارة كالمدير التنفيذم كالمدير المالي ،كذلك خالؿ شهر من تاريخ حدكث
التغيير
17ػ في كضع السياسات كاإلجراءات التي تضمن التزاـ الجمعية باألنظمة كاللوائح،
إضافة إلى االلتزاـ باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين كالوزارة كالجهة
المشرفة كاصحاب المصالح األخرين ،كتمكين اآلخر من االطالع
18ػ اإلشراؼ على تنفيذ قرارات كتعليمات الجمعية العمومية أك المراجع الخارجي أك
الوزارة أك الجهة المشرفة
19ػ كضع إجراءات لضماف الحصوؿ على موافقة الوزارة كالجهة المشرفة في أم
إجراء يستلزـ ذلك
20ػ استيفاء ما للجمعية من حقوؽ كتأدية ما عليها من التزامات كإصدار القرارات
الالزمة في هذا الشأف
21ػ التعريف بالجمعية كالعمل على إبراز أهدافها كانشطتها في األكساط ذات العالقة
22ػ كقبوؿ العضويات بمختلف أشكالها ،كتسبيب قرارات رفضها
23ػ دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد
24ػ كضع القواعد كاإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجاف بعد تكوينها ككيفية
التنسيق بينها كاعتمادها من الجمعية العمومية
25ػ أم مهاـ أخرل يكلف بها من قبل الجمعية العمومية اك الوزارة أك الجهة المشرفة
في مجاؿ اختصاصه.
26ػ تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين ،كفي حاؿ تساكم األصوات فيعد
صوت الرئيس مرجحا.
27ػ تدكف كقائع االجتماع كقراراته في محضر كيوقع عليه األعضاء الحاضركف يحق

للمجلس اف يفرض الرئيس اك نائبه كالمشرؼ المالي بالتصرؼ معا فيما له من
اختصاصات مالية أك ينتج عنه االختصاصات مالية ،كاتخذ المناسب تجاهها ،كيحق
للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجاف دائمة أك مؤقتة من القياـ بما انيط
بها من اعماؿ ،كله االستعانة بأعضاء من خارجه ،كله تفويض الرئيس اك ام عضو آخر
في ذلك
28ػ على مجلس اإلدارة تفويض رئيسه اك نائبه أك من براق بتمثيل الجمعية اماـ
الجهات مثل الوزارات كالمحاكم كاإلدارات الحكومية كالخاصة كغيرها ،كتحديد
صالحياته كمنحه حق تفويض كتوكيل غيرق من عدمه
29ػ يجوز لمجلس اإلدارة التصرؼ في أمالؾ الجمعية العقارية بالشراء اك البيع بعد
الحصوؿ على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك علمان بأف مدة هذق الصالحيات
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