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 الئحة عمل أعضاء جملس اإلدارة 

 مقدمة : 

الهاز الرئيسي املوجه والضابط ألنشطتها بشكل رئيسي، حسب تنظيماته    جمعيةليعترب جملس اإلدارة ابلنسبة ل
القريبة والبعيدة واليت تصب يف مصلحة   معيةالداخلية مبناقشة واختاذ القرارات اليت من شأهنا حتقيق أهداف ال

 املستفيدين حسب رؤية اجمللس. 

ان املتفرعة منه وضبطها مبواد متفق عليها  وألمهية هذا الدور كان من الالزم تنظيم أعمال هذا اجمللس واللج 
 تنظم عمل اجمللس وتدعم دوره الرقايب والتطويري.  

 يف هذا املستند استعراض كامل لكل لوائح جملس اإلدارة وابلتايل حتقيقها والعمل مبقتضاها.  
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 الفصل األول : 

 احلقوق واألدوار واملسؤوليات 

 املادة األوىل : التعريفات 

 يكون للمصطلحات التالية املعىن املوضح أمامها مل يقض سياق النص غري ذلك :

 النظام : نظام جملس اإلدارة.

الشفافية : اإلفصاح للجهات ذات الصلة عن املعلومات املالية ، التنظيمية , اإلحصائية حبيث ميكنهم تقومي  
 أداء اجمللس. 

التزام اإلدارة واستعدادها لإلجابة على تساؤالت واستفسارات جملس اإلدارة مبعلومات واضحة   املسائلة : 
 أمام الهات األخرى ذات الصلة.   ودقيقة ومالئمة, والتزام جملس اإلدارة بذلك أيضا  

 العدل : معاملة الهات ذات الصلة بعدل وأخذ مصاحلهم بعني االعتبار. 

 التنمية األهلية ابخلشابية  مجعيةاجمللس : جملس إدارة 

 .معيةالرئيس : رئيس جملس إدارة ال

 التنمية األهلية ابخلشابية  مجعيةاألعضاء : أعضاء جملس إدارة 

 التنمية األهلية ابخلشابية مجعيةاللجان املنبثقة عن جملس إدارة  اللجان : 

 التنمية األهلية ابخلشابية  معيةاإلدارة : اإلدارة التنفيذية ل

 داخلها أو خارجها.   معيةاألطراف ذات الصلة : كل من له عالقة ابل
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 املادة الثانية : هدف اجمللس   

ألقصى على املدى البعيد ، وحتقيق عائدات كافية على استثماراهتا  إىل احلد ا  معيةالعمل على تنمية موارد ال
 . معية، واحملافظة على مصاحل ال

 املادة الثالثة : اختصاصات وواجبات اجمللس  

يؤدي األعضاء على أسس مبنية على معلومات وافية تقدمها اإلدارة التنفيذية للمجلس ، أو أية مصادر موثوقة  
   جمعية ل وحسن نية وجدية واهتمام ، واجمللس مسؤول عن التوجهات االسرتاتيجية ل   أخرى ويتصرفون مبسئولية

 والرقابة الفعالة على اإلدارة ،خاصة فيما يلي :  

 وخاصة املواضيع التالية :   جمعيةلرسم واعتماد التوجهات االسرتاتيجية و األهداف الرئيسية ل

الرئيسية ، سياسة إدارة املخاطر ، خطط العمل  .1 مراجعة وتوجيه االسرتاتيجية الشاملة ، خطط العمل 
 وامليزانيات السنوية.  

 وضع أهداف األداء.  .2
 مراقبة التنفيذ واألداء الشامل ابجمللس .  .3
 ومتلك األصول والتصرف هبا.  اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية ، .4
 . جمعيةلحتديد اهليكل الرأمسايل األمثل ل .5
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها. .6
 . معيةاالسرتاتيجيات واألهداف املالية ل .7
 والتأكد من العمل هبا .  معيةالقواعد التنفيذية اهلادفة حلماية مصاحل ال .8
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 الرابعة : الرقابة الداخلية  املادة  

 اإلشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة : 

مراقبة ومعالة حاالت تعارض املصاحل احملتملة لكل من األعضاء واإلدارة ويشمل ذلك إساءة استخدام  .1
 أصول اجمللس ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة إبعداد التقارير املالية املنشورة. .2
 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ابجمللس وإفادة أعضاء اجمللس بنتائج تلك املراجعات.   .3
 اعد سلوك وآداب العمل يف اجمللس. تثبيت ثقافة الشفافية واالستقامة من خالل إعداد قو  .4

 املادة اخلامسة : جودة النظام ومراقبة ممارسته   

يقوم اجمللس بقيادة عملية تطوير النظام والتأكد من جودته وممارسته وحتديثه ، وهذا سيستلزم القيام على وجه 
 اخلصوص مبا يلي :  

 مراقبة مدى فاعلية النظام وتعديله مىت دعت احلاجة . .1
 على إجراءات الشفافية.  اإلشراف .2
 تطوير ومراقبة برامج عالقات الشركاء واملشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم.  .3
 التأكد من االلتزام والتقيد ابألنظمة والقوانني السارية. .4
 مراقبة االلتزام بواعد سلوك وآداب العمل يف اجمللس.  .5
اعتماد اللوائح والسياسات والقواعد التنفيذية اليت تعمل على محاية مصاحل اجمللس املالية ، والتأكد من  .6

 تبليغها وتفعيلها.  
 املادة السادسة : املسامهة يف تنمية املوارد املالية للمجلس

 يتم تطبيق قواعد االستمرارية واالستدامة وفق التايل : 
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 الرتشيد وتقليل التكلفة التشغيلية. .1
 استخدام التقنية ألمتتة اإلجراءات اإلدارية.  .2
 إجياد موارد مالية مستدامة لضمان االستمرارية مثل األوقاف. .3
 اهتم لصاحل اجمللس وأهدافه. يضمن اجمللس أن أعضائه يتمتعون ابملهارات واخلربات املطلوبة للقيام بواجب .4
يسعى اجمللس جاهدا  للحفاظ على املصروفات اإلدارية على املستوى الذي هو من بني األدىن للمجالس   .5

 املشابه له من حيث احلجم . 
 السعي إىل حتسني األداء لتقدمي اخلدمات للمستفيدين أبعلى معايري الودة.  .6
 كل دورة ليساعد يف استمرارية اجمللس.   السعي لصيانة نظام جملس اإلدارة وحتديثه يف  .7
 االمتثال القانوين ألنظمة الدولة.  .8
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 الفصل الثاين  

  معيةصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ل

 املادة السابعة : اختيار أعضاء جملس اإلدارة 

 شروط عضوية جملس اإلدارة:  -أ
 أن يكون سعودي النسية. .1
 الرابعة والعشرين من عمره.أن يكون قد أمت   .2
 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا . .3
 أن يكون غري حمكوم عليه إبدانة يف جرمية خملة ابلشرف واألمانة ما مل يكن قد رُد إليه اعتباره.   .4

 

 مدة عضوية جملس اإلدارة :  

 مدة العضوية ابجمللس )أربع سنوات( قابلة للتجديد.
 
 ت جملس اإلدارة املادة الثامنة : اجتماعا  

تُعقد اجتماعات جملس اإلدارة كل شهرين وتكون دورية منتظمة بناء  على دعوة من رئيس جملس اإلدارة ،  
وجيوز عقد اجتماعات غري عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون االجتماع صحيحا  إذا حضره أكثر من 

بناء  على أصوات احلاضرين ويف حال نصف عدد أعضاء اجمللس على األقل ، وتصدر القرارات ابألغلب ية 
 الرئيس مرجحا . التساوي يعترب صوت 
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 املادة التاسعة : صالحيات وواجبات جملس اإلدارة 

مبا حيقق أهدافها اليت أُنشأت من أجلها ويف حدود نظامها األساسي  معيةيقوم جملس اإلدارة إبدارة أعمال ال
 :  اها ، وله على وجه اخلصوص ما يليوما تتضمنه اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة مبقتض

من حقوق وأداء ما عليها من التزامات وإصدار القرارات املناسبة يف    جمعيةلاإلشراف على استيفاء ما ل .1
 هذا الشأن. 

 عتماد تشكيل اللجان وحتديد اختصاصاهتا ومدهتا.  ا .2
 . جمعيةلاعتماد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية ل .3
 . معيةاإلشراف على خطط واسرتاتيجيات برامج ومشروعات ال .4
 لوزارة املوارد والتنمية االجتماعية. معيةترشيح البنك أو البنوك اليت تودع فيها أموال ال .5
 ة التقديرية للعام املايل املنصرم واعتماد املوازنة للعام املايل الديد.اعتماد امليزاني .6
 اعتماد امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي.  .7
 .  معيةاعتماد منهجية وإدارة ممتلكات وأموال ال .8
التنفيذي   .9 املدير  مع  ابلتنسيق  عليه  تعرض  أن  اليت جيب  املوضوعات  مقدما  كافة  اجمللس   جمعيةللحيدد 

 عليها أو دراستها أو اختاذ قرار حياهلا، ومن تلك املواضيع :   لالطالع 
▪ ، فيها  والتصرف  املهمة  األصول  الصالحية   حيازة  مستوايت   ، الرأمسالية  املشاريع   ، االستثمار 

 والسياسات املالية  وسياسات إدارة املخاطر. 
 التقارير املالية. ▪

لعضو جملس اإلدارة اقرتاح إدراج موضوع أو أكثر ضمن جدول األعمال أو أحد بنوده العتمادها من   .10
 قبل اجمللس. 
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، مع األخذ ابالعتبار املواضيع اليت يثريها    معيةلحيدد رئيس جملس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات ا .11
 األعضاء أو اإلدارة.  

 جيب أن يركز جدول األعمال على املواضيع االسرتاتيجية املهمة.   .12
 . معيةتقع على رئيس جملس اإلدارة بصفة رئيسية مسؤولية إدارة اجتماعات ال .13

 

 املادة العاشرة : صالحيات وواجبات رئيس جملس اإلدارة  

يدير رئيس اجمللس اجتماعات جملس اإلدارة وفقا  ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام وله من الصالحيات 
 ما يلي : 

 رائسة جلسات اجمللس.  .1
 العادية  وغري العادية. معيةالدعوة إىل اجتماعات ال  .2
 العادية والطارئة.   معيةإقرار جدول أعمال اجتماعات ال .3
 . معيةاعتماد حمضر اجتماع ال  .4
 .  معيةاعتماد القرارات النهائية جمللس إدارة ال .5
التوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املايل وله حق تفويض من يراه   .6

 من أعضاء اجمللس بذلك. 
 أمام الهات اإلدارية والقضائية وجيوز له تفويض التمثيل ملن يراه من داخل اجمللس.   معيةمتثيل ال .7
 مبا يتوافق مع السياسة املعتمدة من جملس اإلدارة.  معيةشراف العام على أعمال الاإل .8

  

 املادة احلادي عشر : صالحيات وواجبات عضو اجمللس  
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 واملشاركة يف مناقشاته واختاذ قراراته. معيةحضور اجتماعات جملس إدارة ال .1
بشكل دائم ومنتظم وجيوز له يف حال غيابه تفويض    معيةاحلرص على حضور اجتماعات جملس إدارة ال .2

بذلك   اإلدارة  رئيس جملس  موافقة  أخذ  تتم  أن  على   ، عنه  للتصويت  األعضاء كتابيا   من  يراه  من 
 التفويض. 

 حلسن اإلدارة وحتقيق أهدافها.   معيةاملشاركة الفعالة مع أعضاء جملس إدارة ال .3
 هبا وفق ما هو وارد يف هذا النظام.  القيام جبميع الواجبات واالختصاصات املكلف .4
 وعدم إفشائها.  معيةاحملافظة على أسرار جملس إدارة ال .5
 .   معيةالتقيد بقرارات جملس إدارة ال .6

 
 املادة الثاين عشر : صالحيات وواجبات املدير التنفيذي 

 للشروط التالية :  وفقا    جمعيةليقوم جملس اإلدارة بتعيني مدير تنفيذي ل  -أ
 أن يكون سعودي النسية قد أمت احلادية والعشرين من عمره. .1
 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا . .2
 أن يكون مؤهال  للقيام هبذا العمل.  .3
 .  معيةااللتزام التام ابلتفرغ إلدارة أعمال ال .4

 
 صالحيات وواجبات املدير التنفيذي :   -ب

على الوجه الذي حيقق أهدافها وحيافظ على مصاحلها و أمواهلا ,    معيةيقوم املدير التنفيذي إبدارة ال
وإذا مل يتمكن اجمللس ألي سبب من األسباب من تعيني مدير تنفيذي متفرغ ألعماهلا فيمكن للمجلس  
تكليف أحد أعضائه مؤقتا  لتويل هذا العمل، ويف هذه احلالة ال يفقد العضو املكلف حقه يف حضور  

 لس واملناقشة فيه والتصويت على قراراته ، وعلى املدير التنفيذي من املهام ما يلي : اجتماعات اجمل
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 يكون مسؤوال  أمام جملس اإلدارة ويتلقى تعليماته من رئيس جملس اإلدارة أو من يقوم مقامه. .1
ومناقشتها   معيةحضور اجتماعات جملس اإلدارة وتقدمي التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال ال .2

 مع أعضاء جملس اإلدارة. 
 تنفيذ القرارات الصادرة من جملس اإلدارة.  .3
 ابلقدر الذي حيقق أكرب منفعة للمستفيدين.  معيةضبط اإلنفاق يف ال .4
 واقرتاح ترقياهتم وإجازاهتم واالستغناء عن خدماهتم. معيةإدارة وتنظيم أعمال موظفي ال .5
 وحتسينها يف حدود نظامها. معيةا الالعمل على النهوض ابخلدمات اليت تقدمه .6
 إعداد العقود اخلاصة ابلنفقات التشغيلية وتنفيذ االلتزامات املالية املرتتبة عليها. .7
 وبراجمها واملوازنة التقديرية للعام الديد.  معيةاملشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة ال .8
 ابملستفيدين من خدماهتا.  معيةتستهدف ربط الالقيام ابلدور الكامل للعالقات العامة اليت  .9

 االجتماع مع مدراء اإلدارات ملناقشة األعمال املنوطة بكل مدير.  .10
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 الفصل الثالث  

 التقييم 

 املادة الثالثة عشر : التقييم  

 صحة انعقاد اجمللس :  -أ
لألعضاء ثالث مرات أو أكثر من األعضاء ويف حال دعوة الرئيس    %50ينعقد اجتماع اجمللس حبضور  

 ومل يتم استكمال النصاب فإنه حيق للرئيس عقد االجتماع ابلعدد املتواجد حال االجتماع.
 

 آلية التصويت :  -ب
يصوت أعضاء اجمللس على املقرتحات ويتم اعتمادها بناء  على األغلبية ويف حال تعادل األصوات فإن 
فإنه  ابلتمرير  القرارات  أحد  املوافقة على  يعد مرجحا ، ويف حال طلب  اإلدارة  رئيس جملس  صوت 

 يشرتط لصحتها اإلمجاع. 

 التفويض :  -ت

يف حضور االجتماعات   معية عنه من أعضاء جملس إدارة الحيق لعضو اجمللس تفويض ممثل واحد نيابة            
وال جيوز ألي    معيةوالتوقيع على احملاضر, على أن يكون هذا التفويض خطيا  ابلتوقيع املعتمد للعضو يف ال

 من أعضاء جملس اإلدارة النيابة عن أكثر من عضو.

 انسياب وتدفق املعلومات :  -ث

يف مدة ال تقل عن عشرة    معيةاملعروضة على جملس إدارة الجيب أن تصل املعلومات عن املواضيع   .1
أايم قبل االجتماع، وأن تكون دقيقة وصحيحة ومناسبة ويف الوقت احملدد وحيق لألعضاء التأكد من 

 ذلك.  
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جيب أن يوفر لألعضاء كافة املعلومات والتسلسل التارخيي للقضااي مدار البحث وذلك قبل اجتماع  .2
 كاف. اجمللس بوقت  

 يقوم جملس اإلدارة مبراجعة دورية لصيغة وحمتوى املعلومات اليت تقدم له.   .3
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 الفصل الرابع  

 تضارب املصاحل

 املادة الرابعة عشر : تضارب املصاحل  

 يتم تطبيق قواعد تضارب املصاحل وفق التايل :  

يف اختاذ القرار يف    املقصود بتضارب املصاحل : تضارب املصاحل ينشأ عندما يكون الشخص املشارك .1
له مصلحة شخصية سواء  كانت منفعة مالية أو مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض   معيةجملس إدارة ال
 .  معيةمع مصاحل ال

 .  معيةال جيوز تقدمي مصلحة شخصية أاي  كانت على مصلحة ال .2
ال جيوز إجراء املعامالت اليت قد تسفر عن منافع اقتصادية هلؤالء الناس بسبب ملكية أو مصلحة  .3

نفعية يف كيان جتاري أو العقارات أو غريه إال يف حال اإلعالن واإلفصاح عن ذلك من قبل العضو  
 .معيةمن  أعضاء جملس إدارة ال %50مسبقا  وموافقة 

 املشاركني يف صنع القرار بدون أي منافع.  جيوز تقدمي التسهيالت واهلبات من .4
 يف أي منفعة خاصة.  معيةال جيوز استخدام اسم ال  .5
ال جيوز ألي أحد من متخذي القرار أو املوظفني أخذ هدااي أو هبات أو أتعاب نظري تقدميه خدمة يف  .6

 . معيةجمال عمل ال
لنة من جملس اإلدارة واملراقب املايل  عند اكتشاف حالة التعارض بدون تبليغ العضو للمجلس تشكل   .7

وعضوية اثنان من المعية العمومية لنظر يف حالة التعارض أحد أعضاء اجمللس أو المعية العمومية 
 وهل توصف أبهنا حالة تعارض للمصاحل. 

ت يف حال االشتباه بوجود خمالفة مالية أو إدارية أو جنائية يف حالة تعارض املصاحل يرفع األمر للجها  .8
  املختصة املعنية بذلك. 
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 احملتوايت 

 

 الصفحة  املوضوع 
 2 مقدمة 

 3 الفصل األول : احلقوق واألدوار واملسؤوليات 
 3 املادة األوىل : التعريفات

 4 املادة الثانية : هدف اجمللس
 4 املادة الثالثة : اختصاصات وواجبت اجمللس 

 5 املادة الرابعة : الرقابة الداخلية
 5 جودة النظام ومراقبة ممارسته  املادة اخلامسة :

 6 املادة السادسة : املسامهة يف تنمية املوارد املالية للمجلس
 7 الفصل الثاين : جملس اإلدارة 

 7 املادة السابعة : اختيار أعضاء جملس اإلدارة 
 7 املادة الثامنة : اجتماعات جملس اإلدارة 

 8 صالحيات وواجبات جملس اإلدارة املادة التاسعة :
 9 املادة العاشرة : صالحيات وواجبات رئيس جملس اإلدارة 
 9 املادة احلادي عشر : صالحيات وواجبات عضو اجمللس 
 10 املادة الثاين عشر : صالحيات وواجبات املدير التنفيذي

 11 الفصل الثالث : التقييم 
 11 املادة الثالثة عشر : التقييم

 12 الفصل الرابع : تضارب املصاحل 
 12 املادة الرابعة عشر: تضارب املصاحل
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