
 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف المجلس: 

العمل عىل تنمية موارد الجمعية إىل الحد األقىص عىل المدى البعيد، وتحقيق عائدات كافية عىل استثمارها 

 والمحافظة عىل مصالح الجمعية. 

 

 ت وواجبات المجلس: صااختصا

يؤدي األعضاء عىل أسس مبنية عىل معلومات وافية تقدمها اإلدارة التنفيذية للمجلس أو أي مصادر موثوقة أخرى، 

اتيجية للجمعية والرقابة  ويترصفون بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، والمجلس مسؤول عن التوجهات االستر

: الفعالة عىل اإلدارة خاصة فيما ي  ىلي

اتيجية واالهداف الرئيسية للجمعية وخاصة المواضيع التالية:   رسم واعتماد التوجيهات االستر

اتيجية الشاملة. 1 اتيجية االستر  . مراجعة وتوجيه استر

 . خطط العمل الرئيسية. 2

 . سياسة إدارة المخاطر. 3

انيات السنوية. 4 ز  . خطط العمل والمت 

 . وضع اهداف األداء. 5

 التنفيذ واألداء الشامل بالمجلس. . مراقبة 6

اف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك األصول والترصف بها. 7  . اإلشر

 . تحديد الهيكل الرأسماىلي األمثل للجمعية. 8

 . المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها. 9

اتيجيات واالهداف المالية للجمعية. 10  . االستر

 القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الجمعية والتأكد من العمل بها. . 11

 

 

 



 

 الرقابة الداخلية: 

اف العام عىل أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة:   االشر

. مراقبة ومعالجة حاالت تعارض المصالح المحتملة لكل من األعضاء واإلدارة والجمعية ويشمل ذلك إساءة 1

 ل المجلس ومرافقها وإساءة الترصف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة. استخدام أصو 

ي ذلك األنظمة ذات الصلة بالتقارير المالية المنشورة. 2
ز
 . التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية بما ف

 جلس بنتائج تلك المراجعات. . المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالمجلس وإفادة أعضاء الم3

ي المجلس(. 4
ز
 . تثبيت ثقافة الشفافية واالستقامة )من خالل إعداد قواعد سلوك وآداب العمل ف

 

 جودة النظام ومراقبة ممارسته: 

يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير النظام والتأكد من جودته وممارسته وتحديثه وهذا سيلزم القيادة عىل وجه 

 :  الخصوص بما يىلي

 . مراقبة مدى فعالية النظام وتعديل متر دعت الحاجة. 1

اف عىل إجراءات الشفافية. 2  . األشر

كاء والمشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم. 3  . تطوير ومراقبة برامج عالقة الشر

ز السارية. 4 ام والتقيد باألنظمة والقواني  ز  . التأكد من االلتر

ام بقواعد سلوك وآداب العم5 ز ي المجلس. . مراقبة االلتر
ز
 ل ف

ي تعمل عىل حماية مصالح المجلس المالية والتأكد من تبليغها وتفعيلها. 6
 . اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية التر

 

ي تنمية الموارد المالية: 
 
 المساهمة ف

 :  يتم تطبيق قواعد االستمرارية واالستدامة وفق التاىلي

شيد وتقليل التكلفة التشغيلية. 1  . التر

 . استخدام التقنية ألتمتة اإلجراءات اإلدارية. 2

 . إيجاد موارد مالية مستدامة لضمان االستمرارية مثل األوقاف. 3

ات المطلوبة للقيام بواجباتهم لصالح المجلس وأهدافه. 4  . يضمن المجلس أن أعضائه يتمتعون بالمهارات والختر



 

ز األدنز للمجالس المشابهة  . يسىع المجلس جاهدا للحفاظ عىل المرصوفات اإلدارية5  عىل المستوى الذي هو من بي 

 من حيث الحجم.     

ز األداء لتقديم الخدمات للمستفيدين بأعىل معايت  الجودة. 6  . السىعي إىل تحسي 

ي استمرارية المجلس. 7
ز
ي كل دورة ليساعد ف

ز
 . السىعي لصيانة نظام مجلس اإلدارة وتحديثه ف

ي ألنظمة الدول8
 ة. . االمتثال القانونز

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 

وتكون دورية منتظمة بناء عىل دعوة من رئيس مجلس اإلدارة ويجوز  ثالثة أشهر تقعد اجتماعات مجلس اإلدارة كل 

ورة ، ه أكتر من نصف أعضاء المجلس  عقد اجتماعات غت  عادية إذا اقتضت الرصز ويكون االجتماع صحيحا إذا حرصز

ي حال التساوي يعتتر صوت رئيس مجلس 
ز
ين وف عىل األقل ، وتصدر القرارات باألغلبية . بناء عىل أصوات الحاضز

 اإلدارة مرجحا. 

 

 صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة: 

ي حدود نظامها األساسي وما  يقوم مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها 
ز
ي أنشئت من أجلها وف

التر

 :  تتضمنه اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها ، وله عىل وجه الخصوص ما يىلي

ي هذا الشأن.  -
ز
امات وإصدار القرار المناسبة ف ز اف عىل استيفاء ما للجمعية من حقوق وأداء ما عليها من التر  االشر

 وتحديد اختصاصها.  اعتماد تشكيل اللجان -

 اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية والتنظيمية للجمعية -

وعات الجمعية - اتيجيات برامج ومشر اف عىل خطط واستر  االشر

ية والتنمية االجتماعية.  - ي تودع فيها أموال الجمعية لوزارة الموارد البشر
 ترشيح البنك أو البنوك التر

انية التقديرية للعا - ز  م الماىلي المنرصم واعتماد الموازنة للعام الماىلي الجديد. اعتماد المت 

-  . انية العمومية والحساب الختامي ز  اعتماد المت 

 اعتماد منهجية وإدارة ممتلكات وأموال الجمعية.  -



 

ي يجب أن تعرض عليه بالتنسيق مع المدير العام للجمعية لالطالع  -
يحدد المجلس مقدما كافة الموضوعات التر

 عليها ودراستها واتخاذ قرار حيالها ، ومن تلك المواضيع: 

  حيازة األصول المهمة والترصف فيها واالستثمار والمشاري    ع الرأسمالية ومستويات الصالحيات والسياسة

 اسات إدارة المخاطر. المالية وسي

  .التقارير المالية 
 

ها األعضاء.  - ي يثت 
اح إدراج موضوع أو أكتر ضمن جدول األعمال أو أحد المواضيع التر  لعضو مجلس اإلدارة اقتر

ها األعضاء أو اإلدارة.  - ي يثت 
 يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات الجمعية آخذ باالعتبار المواضيع التر

اتيجية المهمة. يجب  -  أن يركز جدول األعمال عىل المواضيع االستر

 تقع عىل رئيس مجلس اإلدارة بصفة رئيسية مسؤولية إدارة اجتماعات الجمعية.  -

 

 صالحيات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة

ي هذا النظام وله من الصال 
ز
حيات يدير رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة وفقا لما هو منصوص عليه ف

 :  ما يىلي

 رئاسة جلسات المجلس.  -

 الدعوة إىل اجتماعات الجمعية العادية والطارئة.  -

 إقرار جدول اعمال اجتماعات الجمعية العادية والطارئة.  -

 اعتماد محرصز اجتماع الجمعية.  -

 اعتماد القرارات النهائية لمجلس إدارة الجمعية.  -

ف الماىلي وله حق تفويض من يراه من أعضاء التوقيع عىل الشيكات واألوراق المالية وم -
 ستندات الرصف مع المشر

 المجلس بذلك.    

 تمثيل الجمعية أمام الجهات اإلدارية والقضائية ويجوز له تفويض التمثيل لمن يراه من داخل المجلس.  -

اف العام عىل اعمال الجمعية بما يتوافق مع السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة.  -  االشر

 

 



 

 صالحيات وواجبات عضو المجلس: 

ي مناقشة واتخاذ قراراته.  -
ز
 حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية والمشاركة ف

ي حال غيابه تفويض من يراه  -
ز
 الحرص عىل حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بشكل دائم ومنتظم ويجوز له ف

 مجلس اإلدارة بذلك التفويض.  من األعضاء كتابيا للتصويت عنه عىل أن تتم أخذ موافقة رئيس  

 المشاركة الفعالة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية لحسن اإلدارة وتحقيق أهدافها.  -

ي هذا النظام.  -
ز
 القيام بجميع الواجبات واالختصاصات المكلف بها وفق ما هو وارد ف

 المحافظة عىل أشار مجلس إدارة الجمعية وعدم افشائها.  -

 إدارة الجمعية.  التقيد بقرارات مجلس -

 

وط تعيي     : التنفيذي المدير  شر

ز  وط التالية:  التنفيذيمدير اليقوم مجلس اإلدارة بتعيي   للجمعية وفقا للشر

 أن يكون سعودي الجنسية.  -

ين من عمره.  -  أن يكون قد أتم الحادية والعشر

عا.  - ة شر  أن يكون كامل االهلية المعتتر

ام التام بالتفرغ إلدا - ز  رة اعمال الجمعية. االلتر

 

ي يخولها المجلس له  صالحيات وواجبات المدير التنفيذي
 : الت 

قرار الحق بما ، ويصدر ة يالمهام وفق ما نصت عليه الالئحة األساسو ت افيذي بالصالحييخول المجلس المدير التن

ي الال مجلس ويجمع عليه من صال ليراه ا
ز
اف المجلس. يكلف ساسية ئحة األ حيات غت  ما ذكر ف  بها ويقوم بها تحت إشر

 

 بنود هامة: 

 صحة انعقاد المجلس -

ي حال دعوة الرئيس لألعضاء ثالث مرات ولم يكتمل % أو أكتر م 50ينعقد اجتماع المجلس بحضور 
ز
ن األعضاء وف

 النصاب فأنه يحق للرئيس عقد االجتماع بالعدد المتواجد حال االجتماع. 



 

 آلية التصويت -

ي حال تعادل األصوات فإن صوت رئيس 
ز
حات ويتم اعتمادها بناء عىل األغلبية وف يصوت أعضاء المجلس عىل المقتر

ط لصحتها االجماع. مجلس اإلدارة يعد  ي حال طلب الموافقة عىل أحد القرارات فإنه يشتر
ز
 مرجحا وف

 

 التفويض -

ي حضور االجتماعات والتوقيع 
ز
يحق لعضو المجلس تفويض ممثل واحد نيابة عنه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ف

ي الجمعية و 
ز
ال يجوز ألي من أعضاء عىل المحاضز عىل أن يكون هذا التفويض خطيا بالتوقيع المعتمد للعضو ف

 مجلس اإلدارة النيابة عن أكتر من عضو. 

 

 مالي : رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والمسؤول ال اختيار ة يآل -

ق  -1 بحسب المادة الخامسة عشر الالئحة األساسية لجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشر

ي 
فة ، تعد الجمعية العمومية أعىل  جدة  والتر نصها : " مع مراعاة صالحيات الوزارة والجهة المشر

ي الجمعية وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها كافة ، ولبقية أجهزة الجمعية "   وبحسب المادة 
ز
سلطة ف

ق جدة فإن  الثامنة عشر من الالئحة األساسية لجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشر

وب  هذا يتقرر  جمعية العمومية تختص ب " انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتجديد مدة عضويتهم . ال

أن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واختيار الرئيس ونائب الرئيس والمسؤول الماىلي تعد من صالحيات 

فة .    الجمعية العمومية مع مراعاة صالحيات الوزارة والجهة المشر

ي  -2
ز
وط الواردة ف ي بعد استيفاء الشر

ز
ي ) أحكام العضوية ( وف

الفصل الرابع ) مجلس مواد مواد الفصل الثانز

ق جدة   ز اإلدارة ( من  الالئحة األساسية لجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشر الجمعية  تعي 

ز بحسب المعايت   ونائب الرئيس العمومية رئيس المجلس  التالية :  من األعضاء المنتخبي 

ات لمنصب  -  .  الرئيس ونائب الرئيستناسب الكفاءات والمؤهالت والختر
ي القطاع الثالث .  -

ز
  أقدمية العمل ف

ي لتنفيذ كافة  -
ز
 .  المهام والمسؤوليات المناطة بهما القدرة عىل تخصيص الوقت الكاف

ام التام بقيم الجمعية .  - ز  االلتر



 

بالجمعيات األهلية عموما ومهام مجلس اإلدارة اإللمام التام باألنظمة والتعليمات المتعلقة  -
 خصوصا . 

 القدرة عىل القيادة والتوجيه وأداء المسؤوليات.  -
 انتفاء  أي معوق صحي يمنعه من ممارسة مهامه واختصاصاته.  -
ي ) أحكام -3

ي مواد الفصل الثانز
ز
وط الواردة ف ي الفصل الرابع ) مجلس  بعد استيفاء الشر

ز
العضوية ( وف

ز الجمعية  ق جدة  تعي  اإلدارة ( من  الالئحة األساسية لجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشر

ف الماىلي العمومية 
ز المشر  من األعضاء المنتخبي 

 :  بحسب المعايي  التالية

ات لمنصب  -أ ف الماىلي تناسب الكفاءات والمؤهالت والختر
 . المشر

ي القطاع الثالث . أقدمي -ب
ز
  ة العمل ف

ي لتنفيذ كافة مهام ومسؤوليات  -ت
ز
فالقدرة عىل تخصيص الوقت الكاف  الماىلي .  المشر

اهة و  -ث ز ام التام بقيم الجمعية . التمتع بقدر عاىلي من التز ز  االلتر
اإللمام التام باألنظمة والتعليمات المتعلقة بالجمعيات األهلية عموما ومهام مجلس اإلدارة  -ج

 خصوصا . 
 لمام التام بالقواعد واألنظمة المالية ذات العالقة . اإل -ح
 القدرة عىل قراءة وتحليل البيانات والمعلومات المالية .  -خ
 انتفاء  أي معوق صحي يمنعه من ممارسة مهامه واختصاصاته .  -د

 

 

ز والثانية والثالثة لدى أكتر من مرشح تعتمد تزكية أعضاء عند تساوي المعايت  الواردة  -4 ي المادتي 
ز
ف

 مجلس اإلدارة كمرجح الختيار الرئيس ونائبه والمسؤول الماىلي . 

 

 

 

 تضارب المصالح -

 :  يتم تطبيق قواعد تضارب المصالح وفق التاىلي

ي مجلس إدارة  -
ز
ي اتخاذ القرار ف

ز
 المقصود بتضارب المصالح: تضارب مصالح ينشأ عندما يكون الشخص المشارك ف

 ة مالية أو مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع مصالح الجمعية. الجمعية له مصلحة خاصة سواء كانت منفع   

 ال يجوز تقديم أي مصلحة شخصية أيا كانت عىل مصلحة الجمعية.  -



 

ي كيان  -
ز
ي قد تسفر عن منافع اقتصادية لهؤالء الناس بسبب ملكية أو مصلحة نفعية ف

 ال يجوز إجراء المعامالت التر

ي    
ز
ه إال ف ي أعضاء مجلس إدارة الجمعية.  تجاري أو العقارات أو غت 

 حال اإلعالن عن ذلك وموافقة ثلتر

ي صنع القرار بدون أي منافع.  -
ز
ز ف  يجوز تقديم التسهيالت والهبات من المشاركي 

ي أي منفعة خاصة.  -
ز
 ال يجوز استخدام اسم الجمعية ف

ز أخذ هدايا أو هبات أو أتعاب نظت  ت - ي مجال عمل ال يجوز الحد من متخذي القرار أو الموظفي 
ز
قديم خدمة ف

 الجمعية. 


