الئحـــــــة
مجلــــس اإلدارة

الئحة مجلس اإلدارة

الئحة مجلس االدارة
الئحة وصالحيات مجلس اإلدارة جلمعية الغد للشباب ابلرايض
• مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة ،يكــون لمجلــس اإلدارة الســلطات واالختصاصــات يف إدارة اجلمعيــة
المحققــة ألغراضهــا ،ومــن ابــرز اختصاصا تــه االيت:
 .1اعتمــاد خطــط عمــل اجلمعيــة ومنهــا اخلطــة االســراتيجية واخلطــة التنفيذيــة وغريهــا مــن خطــط العمــل الرئيســة،
ومتابعــة تنفيذهــا.
 .2المراجع الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها.
 .3وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالرشاف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقيق من فاعليتها.
 .4وضــع أســس ومعايــر حلوكمــة اجلمعيــة وال تتعــارض مــع احــكام النظام والالئحة التنفيذية وهــذه الالئحة ،واالرشاف
عــى تنفيذهــا ومراقبــة مــدى فاعليتها وتعديلهــا عند احلاجة.
 .5فتــح احلســاابت البنكيــة لــدى البنــوك والمصــارف الســعودية ،ودفــع تحصيــل الشــيكات أو أذونــات الصــرف
وكشــوفات احلســاابت ،وتنشــيط احلســاابت ،وقفلهــا وتســويتها ،وتحديــث البيانــات واالعــراض عــى الشــيكات،
واســتالم الشــيكات المرتجعــة ،وغريهــا مــن العمليــات البنكيــة.
 .6تســجيل العقــارات وافراغهــا وقبــول الوصــااي واالوقــاف والهبــات ودمــج صكــوك أمــاك اجلمعيــة وتجزئتهــا وفرزهــا،
وتحديــث الصكــوك وادخالهــا يف النظــام الشــامل ،وتحويــل األرايض الزراعيــة اىل ســكنية ،واجــراء أي تصرفــات
محققــة للجمعيــة الغبطــة والمصلحــة ،بعــد موافقــة اجلمعيــة العموميــة
 .7تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها
 .8إدارة ممتلكات اجلمعية واموالها
 .9اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية ،وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
 .10وضــع سياســة مكتوبــة تُنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات اجلمعيــة تضمــن تقديــم العنايــة الالزمــة لهــم،
واالعــان عنها.
 .11التعاون يف اعداد التقارير التتبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها
 .12تحديث بيانات اجلمعية بشكل دوري ،وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها لهذا الغرض.
 .13تزويــد الــوزارة ابحلســاب اخلتامــي والتقار يــر الماليــة المدققــة مــن مراجــع احلســاابت بعــد اقراراهــا مــن اجلمعيــة
العموميــة خــال أربعــة اشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة
 .14االرشاف عىل اعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
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 .15االرشاف عىل االعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها.
 .16تعيــن مديــر تنفيــذي متفــرغ للجمعيــة ،وتحديــد صالحيا تــه ومســؤولياته وتزويــد الــوزارة أبســمه وقــرار تعيينــه
وصــورة مــن هويتــه الوطنيــة ،مــع بيانــات التواصــل معــه.
 .17تعيني الموظفني القياديني يف اجلمعية وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.
 .18إبــاغ الــوزارة بــكل تغيــر يطــرأ عــى احلالــة النظاميــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي والمديــر المــايل،
خــال شــهر مــن تار يــخ حــدوث التغيــر.
 .19وضــع السياســات واإلجــراءات الــي تضمــن الــزام اجلمعيــة ابالنظمــة واللوائــح ،إضافــة اىل االلــزام ابالفصــاح
عــن المعلومــات اجلوهر يــة للمســتفيدين والــوزارة واجلهــة المرشفــة وأصحــاب المصــاحل االخر يــن ،وتمكــن االخــر مــن
االطــاع عــى احلســاب اخلتامــي والتقار يــر الماليــة واإلدار يــة ،ونرشهــا عــى الموقــع االلكــروين للجمعيــة.
 .20االرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية او المراجع الداخيل او الوزارة او اجلهة المرشفة.
 .21وضع إجراءات لضمان احلصول عىل موافقة الوزارة واجلهة المرشفة يف أي اجراء يستلزم ذلك.
 .22استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من الزتامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن
 .23التعريف ابجلمعية والعمل عىل ابراز أهدافها وانشطتها يف األوساط ذات العالقة
 .24قبول العضوايت بمختلف اشكالها ،وتسبيب قرارات رفضها.
 .25دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
 .26وضــع القواعــد واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم عمــل اللجــان بعــد تكوينهــا وكيفيــة التنســيق بينهــا واعتمادهــا مــن
اجلمعيــة العموميــة.
 .27أي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية او الوزارة او اجلهة المرشفة يف مجال اختصاصه.
 .28تصدر قرارات المجلس أبغلبية أصوات احلاضرين ،ويف حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.
 .29تدون وقائع االجتماع وقراراته يف محضر ويوقع عليه األعضاء احلاضرون.
 .30يحــق للمجلــس أن يفــوض الرئيــس أو نائبــه والمــرف المــايل معــا فيمــا لــه مــن اختصاصــات ماليــة او ينتــج عنــه
اختصاصــات ماليــة ،واتخــاذ المناســب تجاههــا ،ويحــق للمجلــس فيمــا عداهــا مــن اختصاصــات تشــكيل جلــان دائمــة
او مؤقتــه منــه للقيــام بمــا أنيــط بهــا مــن اعمــال ،ولــه االســتعانة أبعضــاء مــن خارجــه ،ولــه تفويــض الرئيــس أو أي
عضــو اخــر يف ذلــك.
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 .31عــى مجلــس اإلدارة تفويــض رئيســه او نائبــه او مــن يــراه بتمثيــل اجلمعيــة امــام اجلهــات مثــل الــوزارات والمحاكــم
واإلدارات احلكوميــة واخلاصــة وغريهــا ،وتحديــد صالحيا تــه ومنحــه حــق تفويــض وتوكيــل غــره مــن عدمــه.
 .32يجــوز لمجلــس اإلدارة التصــرف يف أمــاك اجلمعيــة العقار يــة ابلــراء او البيــع بعــد احلصــول عــى تفويــض مــن
اجلمعيــة العموميــة بذلــك.
• يلزتم عضو مجلس اإلدارة اباللزتامات المرتتبة عىل عضويته ومنها ما أييت:
 .1حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمشــاركة يف مناقشــاتها والتصويــت عــى القــرارات ،وال يجــوز لــه التفويــض يف
ذلــك.
 .2رئاسة وعضوية اللجان اليت يكلفه بها المجلس
 .3تمثيل اجلمعية امام اجلهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة
 .4خدمة اجلمعية وافادتها بخرباته ومعارفه واقرتاح المواضيع وتقديم المبادرات اليت من شأنها النهوض ابجلمعية
 .5التقييد بما يصدر من الوزارة واجلهة المرشفة واجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة من تعليمات
 .6المحافظة عىل اجلمعية وارسارها ورعاية مصاحلها
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