
 

 

 



 

 مقدمة
 يف الداخلية الرقابة ضوابط متطلبات من أساسياً  متطلباً  تعد التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس صالحيات الئحة إن

 العتماد العليا التنفيذية اإلدارية الوظائف لشاغلي والصالحيات املسئوليات حتديد على تعمل أهنا حيث اجلمعية
 املعامالت تدفق مسارات وحـوكـمـة ضـبـط مـن تعزز أن شأهنا من واليت اجلمعية، يف واملعامالت القرارات

 .واالحتيال الفساد خماطر لتمنع واإلجراءات،
 قالنطا
 اجلمعية، يف وتطـوعية تـعـاقـديـة عالقات هلم ومن العاملني كافة على العامة املسؤوليات السياسة ىذه حتدد

 .لألنظمة وفقاً  خاصة وظيفية سياسات هلم تـصـدر مـن ذلك من ويستثٌت
 : البيان
 :اإلدارة مجلس صالحيات: أولا 

 .تنفيذىا على واإلشراف للجمعية الرئيسية واألىداف األساسية التوجيهات اعتماد .1
 للمهام حتديد من ذلك يتبع وما عليها، واإلشراف الداخلية للرقابة والضوابط واللوائح األنظمة اعتماد .2

 .املختلفة الوظيفية املستويات بني واملسؤوليات والواجبات واالخـتـصـاصـات
 دعت إن وتعديلو فاعليتو مدى ومراقبة عـلـيـو الـعـام واإلشراف باجلمعية خاص للحوكمة نظام وضع .3
 .اجلمعية على االشراف جهة تقرره ما مع يتعارض ال مبا احلاجة، 
 .حـقـوقـهـم وحـفـظ محايتهم أجل من املصاحل أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة واعتماد وضع .4
 التنفيذية باإلدارة املنوطة األعمال وتنفيذ لـتـفـويـض سياسـة واعتماد وضع .5
 باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة اجلمعية التزام تضمن اليت واإلجراءات السياسات واعتماد وضع .6

 .اجلمعية مع املصاحل ألصحاب اجلوىرية املعلومات عن
 <وتطويرىا اجلمعية بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد  .7
 اختاذ وإجراءات التنفيذية، لإلدارة تفويضها يتم اليت واملسؤوليات واالخـتـصـاصـات الصالحيات حتديد  .8

 القرار



 

 .فيها البت بصالحية حيـتـفـظ الـتـي املـوضـوعـات اجمللس حيدد كما. الـتـفـويـض ومـدة
 .لالستثمارات عامة ومعايري موجهات وضع .9

 .للجمعية العقارية واألنشطة االستثمارات إدارة .11
 .اجلمعية تواجو اليت للمخاطر العام الـتـصـور حتديد .11
 لو الدعم وتوفري التنفيذي املدير الرئيس أداء وتقييم مراجعة  .12
 .والـشـيـكـات الـصـرف أوامر عـلـى والـتـوقـيـعـات املالية االعتمادات .13
 .العليا اإلدارية الـوظائف لـشـاغـلـي والـفـصـل التعيني يف البت .14
 .عليو الطارئة والتعديالت التنظيمي اهليكل واعتماد إقرار .15

 
 

 ثانياا: مدة التفويض
 ه8/1/144يسري العمل هبذه الالئحة حىت فًتة انتهاء دورة اجمللس احلالية يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :العتماد
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ل نبي بعده   وبعد: 

 الموافددد  سدددب جلسدددتو العتياديدددة يدددوم الفقدددد ا لددد  مجلدددس مدارة الجمعيدددة ال يليدددة لتحفدددي  القدددللن الفدددلي  فدددي محاف دددة الددددر  فدددي  
وقدلر اعتمادىدا والعمدم بموجبودا ون دلىا علدى الموقد  اإللفتلوندي  قائمدة صدالحيات مجلدس اإلدارة ومددة التفدويضعلى  ىد 4/4/4444

 للجمعية وف  الصيغة الملفقة بالعتماد واهلل الموف  .
 )أعضاء مجلس اإلدارة(

 

 
 

 التوقي  الصفة الس 

 اللئيس حسين بن أحمد بن موسى ملياحي
 

  اللئيسنائب  حسن بن ثاب  بن يحيى عداوي

 المسؤول المالي محمد بن فتح الدين بن محمد األص 
 

 عضو بندر بن أحمد بن مبلاىي  عنبلي
 

 عضو عبداللحمن بن ناصل بن محمد شبلي
 

 عضو يحيى بن حسين مودي شبلي

 

 عضو علي بن مفلح أحمد جحدلي
 


