
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة عمل أعضاء جملس اإلدارة 
الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب

 ( 3يف االجتماع رقم )  جملس اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر   اجلاليات يف رفحاء

 الئحة عمل أعضاء جملس اإلدارة م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 
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 الصفحة الموضوع

 2 مقدمة

 3 الفصل األول : الحقوق واألدوار والمسؤوليات

 3 : التعريفات المادة األولى

 4 : هدف المجلس المادة الثانية

 4 : اختصاصات وواجبت المجلس المادة الثالثة

 5 : الرقابة الداخلية المادة الرابعة

 5 : جودة النظام ومراقبة ممارسته المادة الخامسة

 6 : المساهمة في تنمية الموارد المالية للمجلس المادة السادسة

 7 الفصل الثاني : مجلس اإلدارة

 7 : اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المادة السابعة

 7 : اجتماعات مجلس اإلدارة المادة الثامنة

 8 : صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة المادة التاسعة

 9 : صالحيات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة المادة العاشرة

 9 : صالحيات وواجبات عضو المجلس المادة الحادي عشر

 10 : صالحيات وواجبات المدير التنفيذي المادة الثاني عشر

 11 الفصل الثالث : التقييم

 11 : التقييم المادة الثالثة عشر

 12 الفصل الرابع : تضارب المصالح

 12 تضارب المصالح: عشرالمادة الرابعة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة : 

يعترب جملس الإدارة ابلنس بة للجمعية اجلهاز الرئييس املوجه والضابط لأنشطهتا بشلك رئييس ، حسب 

ادلاخلية مبناقشة واختاذ القرارات اليت من شأأهنا حتقيق أأهداف امجلعية القريبة والبعيدة واليت تنظاميته 

 تصب يف مصلحة املس تفيدين حسب رؤية اجمللس.

ولأمهية هذا ادلور اكن من الالزم تنظمي أأعامل هذا اجمللس واللجان املتفرعة منه وضبطها مبواد متفق 

 ه الرقايب والتطويري. علهيا تنظم معل اجمللس وتدمع دور

 يف هذا املستند اس تعراض اكمل للك لواحئ جملس الإدارة وابلتايل حتقيقها والعمل مبقتضاها. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :

 احلقوق والأدوار واملسؤوليات

  : التعريفات املادة الأوىل

 أأماهما مل يقض س ياق النص غري ذكل : املوحض يكون للمصطلحات التالية املعىن

 .: نظام جملس الإدارة النظام

 .حبيث ميكهنم تقومي أأداء اجمللس حصائيةالإ ، التنظميية ت الصةل عن املعلومات املالية ، فصاح للجهات ذا: الإ  الشفافية

جابة عىل تساؤلت واس تفسارات جملس املسائةل دارة واس تعدادها لالإ  ،ومالمئة مبعلومات واحضة ودقيقةالإدارة  : الزتام الإ

 أأمام اجلهات الأخرى ذات الصةل.  والزتام جملس الإدارة بذكل أأيضا  

 .عتبار: معامةل اجلهات ذات الصةل بعدل وأأخذ مصاحلهم بعني الا العدل

دارة  اجمللس  .يف رحفاء والإرشادادلعوة : جملس اإ

دارة امجلعية. الرئيس  : رئيس جملس اإ

دارة مجعية  الأعضاء  ادلعوة والإرشاد يف رحفاء : أأعضاء جملس اإ

دارة مجعية  اللجان  .ادلعوة والإرشاد يف رحفاء : اللجان املنبثقة عن جملس اإ

 .ادلعوة والإرشاد يف رحفاء : الإدارة التنفيذية مجلعية  الإدارة

 : لك من هل عالقة ابمجلعية داخلها أأو خارهجا. الأطراف ذات الصةل

 

 هدف اجمللس :  يةاملادة الثان  

ىل احلد الأقىص عىل املدى البعيد ، وحتقيق عائدات اكفية عىل استامثراهتا ، واحملافظة عىل  العمل عىل تمنية موارد امجلعية اإ

 مصاحل امجلعية.

 : اختصاصات وواجبات اجمللس  املادة الثالثة

مصادر موثوقة أأخرى ويترصفون  ةالتنفيذية للمجلس ، أأو أأيلإدارة يؤدي الأعضاء عىل أأسس مبنية عىل معلومات وافية تقدهما ا

التوهجات الاسرتاتيجية للجمعية  والرقابة الفعاةل عىل الإدارة  عن مسؤولواهامتم ، واجمللس وجدية  وحسن نية ةمبس ئولي

 خاصة فامي ييل : ،

 ع التالية :رمس واعامتد التوهجات الاسرتاتيجية و الأهداف الرئيس ية للجمعية وخاصة املواضي

دارة اخملاطر ، خطط العمل واملزيانيات  .1 مراجعة وتوجيه الاسرتاتيجية الشامةل ، خطط العمل الرئيس ية ، س ياسة اإ

 الس نوية. 

 وضع أأهداف الأداء. .2

 مراقبة التنفيذ والأداء الشامل ابجمللس . .3

 الإرشاف عىل النفقات الرأأساملية الرئيس ية ، ومتكل الأصول والترصف هبا. .4

 الهيلك الرأأساميل الأمثل للجمعية.حتديد  .5

 املراجعة ادلورية للهيألك التنظميية والوظيفية واعامتدها. .6

 الاسرتاتيجيات والأهداف املالية للجمعية. .7

 القواعد التنفيذية الهادفة محلاية مصاحل امجلعية والتأأكد من العمل هبا . .8

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرقابة ادلاخلية  ة الرابعةاملاد 

 عىل أأنظمة وضوابط الرقابة ادلاخلية وخاصة :الإرشاف العام 

ساءة اس تخدام أأصول  .1 دارة وامجلعية و يشمل ذكل اإ مراقبة ومعاجلة حالت تعارض املصاحل احملمتةل للك من الأعضاء والإ

ساءة الترصف الناجت عن التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.  اجمللس ومرافقها ، واإ

عداد التقارير املالية املنشورة. التأأكد من سالمة الأنظمة املالية .2  واحملاسبية مبا يف ذكل الأنظمة ذات الصةل ابإ

فادة أأعضاء اجمللس بنتاجئ تكل املراجعات.  .3 جراءات الرقابة ادلاخلية ابجمللس واإ  املراجعة الس نوية لفاعلية اإ

عداد قو ثبيت ثقافة الشفافية والاس تقامة ت  .4  .اعد سلوك وأ داب العمل يف اجمللسمن خالل اإ

  

  : جودة النظام ومراقبة ممارس ته املادة اخلامسة

والتأأكد من جودته وممارس ته وحتديثه ، وهذا سيس تلزم القيام عىل وجه اخلصوص مبا لس بقيادة معلية تطوير النظام يقوم اجمل

 ييل : 

 مراقبة مدى فاعلية النظام وتعديهل مىت دعت احلاجة . .1

جراءات الشفافية. .2  الإرشاف عىل اإ

 ومراقبة برامج عالقات الرشاكء واملشاركة فهيا ومراعاة العدل بيهنم.تطوير  .3

 التأأكد من الالزتام والتقيد ابلأنظمة والقوانني السارية. .4

 مراقبة الالزتام بواعد سلوك وأ داب العمل يف اجمللس. .5

 والتأأكد من تبليغها وتفعيلها.  اعامتد اللواحئ والس ياسات والقواعد التنفيذية اليت تعمل عىل حامية مصاحل اجمللس املالية ، .6

 : املسامهة يف تمنية املوارد املالية للمجلس املادة السادسة

 يمت تطبيق قواعد الاس مترارية والاس تدامة وفق التايل :

 الرتش يد وتقليل التلكفة التشغيلية. .1

دارية.الإ  ةلأمتتاس تخدام التقنية  .2  جراءات الإ

جياد موارد مالية مس تدامة لضامن  .3  الاس مترارية مثل الأوقاف.اإ

 يضمن اجمللس أأن أأعضائه يمتتعون ابملهارات واخلربات املطلوبة للقيام بواجباهتم لصاحل اجمللس وأأهدافه.  .4

من هل يسعى اجمللس جاهدا  للحفاظ عىل املرصوفات الإدارية عىل املس توى اذلي هو من بني الأدىن للمجالس املشابه  .5

 حيث احلجم .

 .تقدمي اخلدمات للمس تفيدين بأأعىل معايري اجلودةالأداء ل السعي اإىل حتسني  .6

 السعي لصيانة نظام جملس الإدارة وحتديثه يف لك دورة ليساعد يف اس مترارية اجمللس. .7

 متثال القانوين لأنظمة ادلوةل. الا .8

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين 

 صالحيات جملس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية

 

 : اختيار أأعضاء جملس الإدارة املادة السابعة

 :رشوط عضوية جملس الإدارة  -أأ 

 أأن يكون سعودي اجلنس ية. .1

 أأن يكون قد أأمت الرابعة والعرشين من معره. .2

 أأن يكون اكمل الأهلية املعتربة رشعا . .3

ليه اعتباره.  .4 دانة يف جرمية خمةل ابلرشف و الأمانة ما مل يكن قد ُرد اإ  أأن يكون غري حمكوم عليه ابإ

 

 مدة عضوية جملس الإدارة : 

 مدة العضوية ابجمللس )أأربع س نوات( قابةل للتجديد.

 

 : اجامتعات جملس الإدارة املادة الثامنة 

دارة تُ  دارة  وتكون دورية منتظمة بناء   الأقلثالث شهور عىل  لكمره عقد اجامتعات جملس الإ عىل دعوة من رئيس جملس الإ

ذا اقتضت الرضورة  ذا حرضه أأكرث من نصف عدد أأعضاء ، وجيوز عقد اجامتعات غري عادية اإ ذكل ، ويكون الاجامتع حصيحا  اإ

 الرئيس مرحجا . اجمللس عىل الأقل ، وتصدر القرارات ابلأغلبية بناء  عىل أأصوات احلارضين ويف حال التساوي يعترب صوت 

 

 : صالحيات وواجبات جملس الإدارة املادة التاسعة 

دارة أأعامل امجل  دارة ابإ ت من أأجلها ويف حدود نظاهما الأسايس وما تتضمنه اللواحئ أأ نشعية مبا حيقق أأهدافها اليت أ  يقوم جملس الإ

 التنفيذية والقرارات الصادرة مبقتضاها ، وهل عىل وجه اخلصوص ما ييل : 

صدار القرارات املناس بة يف هذا الش .1  أأن.الإرشاف عىل استيفاء ما للجمعية من حقوق وأأداء ما علهيا من الزتامات واإ

 اعامتد تشكيل اللجان وحتديد اختصاصاهتا ومدهتا.  .2

 اعامتد اللواحئ املالية والإدارية والتنظميية للجمعية. .3

 الإرشاف عىل خطط واسرتاتيجيات برامج ومرشوعات امجلعية. .4

 ترش يح البنك أأو البنوك اليت تودع فهيا أأموال امجلعية لوزارة املوارد والتمنية الاجامتعية. .5

 املزيانية التقديرية للعام املايل املنرصم واعامتد املوازنة للعام املايل اجلديد.اعامتد  .6

 اعامتد املزيانية العمومية واحلساب اخلتايم. .7

دارة ممتلاكت و أأموال امجلعية.  .8  اعامتد مهنجية واإ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حيدد اجمللس مقدما  اكفة املوضوعات اليت جيب أأن تعرض عليه ابلتنس يق مع املدير التنفيذي للجمعية لالطالع علهيا أأو  .9

 دراس هتا أأو اختاذ قرار حيالها ، ومن تكل املواضيع : 

  املالية ت الصالحية والس ياسات مس تواية الأصول املهمة والترصف فهيا ، الاستامثر ، املشاريع الرأأساملية ، حياز 

دارة اخملاطر.و   س ياسات اإ

 .التقارير املالية 

دارة جملس لعضو .10 دراج اقرتاح الإ  .اجمللس قبل من لعامتدها بنوده أأحد أأو الأعامل جدول مضن أأكرث أأو موضوع اإ

دارة جدول أأعامل اجامتعات امجلعية ،  .11  دارة. ابلعتبار املواضيع اليت يثريها الأعضاء أأو الإ  مع الأخذحيدد رئيس جملس الإ

 جيب أأن يركز جدول الأعامل عىل املواضيع الاسرتاتيجية املهمة.  .12

دارة اجامتعات امجلعية. .13 دارة بصفة رئيس ية مسؤولية اإ  تقع عىل رئيس جملس الإ

 

دارة  ملادة العارشةا  : صالحيات وواجبات رئيس جملس الإ

 يف هذا النظام وهل من الصالحيات ما ييل :يدير رئيس اجمللس اجامتعات جملس الإدارة وفقا  ملا هو منصوص عليه 

 رئاسة جلسات اجمللس. .1

ىل اجامتعات امجلعية العادية  وغري العادية. .2  ادلعوة اإ

قرار جدول أأعامل اجامتعات امجلعية العادية والطارئة.  .3  اإ

 اعامتد حمرض اجامتع امجلعية. .4

دارة امجلعية. .5  اعامتد القرارات الهنائية جمللس اإ

الش ياكت والأوراق املالية ومستندات الرصف مع املرشف املايل وهل حق تفويض من يراه من أأعضاء التوقيع عىل  .6

 اجمللس بذكل.

 متثيل امجلعية أأمام اجلهات الإدارية والقضائية وجيوز هل تفويض المتثيل ملن يراه من داخل اجمللس.  .7

دارة. الإرشاف العام عىل أأعامل امجلعية مبا يتوافق مع الس ياسة املعمتدة .8  من جملس الإ

  

 : صالحيات وواجبات عضو اجمللس  املادة احلادي عرش

دارة امجلعية واملشاركة يف مناقشاته واختاذ قراراته. .1  حضور اجامتعات جملس اإ

دارة امجلعية بشلك دامئ ومنتظم وجيوز هل يف ح .2 يض من يراه من و ال غيابه تفاحلرص عىل حضور اجامتعات جملس اإ

دارة بذكل التفويض.الأعضاء كتابيا  لل   تصويت عنه ، عىل أأن تمت أأخذ موافقة رئيس جملس الإ

دارة امجلعية حلسن الإدارة وحتقيق أأهدافها.  .3  املشاركة الفعاةل مع أأعضاء جملس اإ

 ف هبا وفق ما هو وارد يف هذا النظام.لكالقيام جبميع الواجبات والاختصاصات امل .4

دارة امجلعية  .5 فشاهئا.احملافظة عىل أأرسار جملس اإ  وعدم اإ

دارة امجلعية.  .6  التقيد بقرارات جملس اإ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : صالحيات وواجبات املدير التنفيذي املادة الثاين عرش 

دارة بتعيني مدير تنفيذي للجمعية وفقا  للرشوط التالية : -أأ   يقوم جملس الإ

 أأن يكون سعودي اجلنس ية قد أأمت احلادية والعرشين من معره. .1

 املعتربة رشعا .أأن يكون اكمل الأهلية  .2

 أأن يكون مؤهال  للقيام هبذا العمل. .3

 الالزتام التام ابلتفرغ لإدارة أأعامل امجلعية. .4

 

 صالحيات وواجبات املدير التنفيذي :  -ب

دارة امجلعية عىل الوجه اذلي حيقق أأهدافها  ذا مل يمتكن  ،وحيافظ عىل مصاحلها و أأموالها يقوم املدير التنفيذي ابإ واإ

ن الأس باب من تعيني مدير تنفيذي متفرغ لأعاملها فميكن للمجلس تلكيف أأحد أأعضائه مؤقتا  اجمللس لأي سبب م

لتويل هذا العمل، ويف هذه احلاةل ل يفقد العضو امللكف حقه يف حضور اجامتعات اجمللس واملناقشة فيه والتصويت 

 عىل قراراته ، وعىل املدير التنفيذي من املهام ما ييل :

دارة ويتلقى تعلاميته من رئيس جملس الإدارة أأو من يقوم مقامه.يكون مسؤول  أأم .1  ام جملس الإ

دارة وتقدمي التقارير ادلورية عن كيفية سري أأعامل امجلعية ومناقش هتا مع أأعضاء  .2 حضور اجامتعات جملس الإ

دارة.  جملس الإ

دارة. .3  تنفيذ القرارات الصادرة من جملس الإ

 حيقق أأكرب منفعة للمس تفيدين. نفاق يف امجلعية ابلقدر اذليضبط الإ  .4

دارة وتنظمي أأعامل م .5  جازاهتم والاس تغناء عن خدماهتم.اإ وظفي امجلعية واقرتاح ترقياهتم و اإ

 العمل عىل الهنوض ابخلدمات اليت تقدهما امجلعية وحتسيهنا يف حدود نظاهما. .6

عداد العقود اخلاصة ابلنفقات التشغيلية وتنفيذ الالزتامات املالية املرتتبة .7  علهيا. اإ

عداد التقرير الس نوي عن أأنشطة امجلعية وبراجمها واملوازنة التقديرية للعام اجلديد. .8  املشاركة يف اإ

 القيام ابدلور الاكمل للعالقات العامة اليت تس هتدف ربط امجلعية ابملس تفيدين من خدماهتا. .9

دارات ملناقشة الأعامل املنوطة بلك مدير. .10  الاجامتع مع مدراء الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 التقيمي

 : التقيمي  املادة الثالثة عرش

 حصة انعقاد اجمللس : -أأ 

أأو أأكرث من الأعضاء ويف حال دعوة الرئيس للأعضاء ثالث مرات ومل يمت  %50ينعقد اجامتع اجمللس حبضور 

نه حيق للرئيس عقد الاجامتع ابلعدد املتواجد حال الاجامتع.  اس تكامل النصاب فاإ

 

 أ لية التصويت : -ب

يصوت أأعضاء اجمللس عىل املقرتحات ويمت اعامتدها بناء  عىل الأغلبية ويف حال تعادل الأصوات فاإن صوت رئيس 

نه يشرتط لصحهتا الإجامع.  دارة يعد مرحجا ، ويف حال طلب املوافقة عىل أأحد القرارات ابلمترير فاإ  جملس الإ

 : التفويض -ت

دارة امجلعية يف حضور الاجامتعات والتوقيع عىل  حيق لعضو اجمللس تفويض ممثل واحد نيابة            عنه من أأعضاء جملس اإ

عىل أأن يكون هذا التفويض خطيا  ابلتوقيع املعمتد للعضو يف امجلعية ول جيوز لأي من أأعضاء جملس الإدارة النيابة  ،احملارض

 عن أأكرث من عضو.

 : املعلومات وتدفق انس ياب -ث

دارة امجلعية يف مدة ل تقل عن عرشة أأايم قبل  .1 جيب أأن تصل املعلومات عن املواضيع املعروضة عىل جملس اإ

 وحيق للأعضاء التأأكد من ذكل. يحة ومناس بة ويف الوقت احملدد الاجامتع، وأأن تكون دقيقة وحص 

مدار البحث وذكل قبل اجامتع اجمللس بوقت جيب أأن يوفر للأعضاء اكفة املعلومات والتسلسل التارخيي للقضااي  .2

 اكف.

دارة مبراجعة دورية لصيغة وحمتوى املعلومات اليت تقدم هل.  .3  يقوم جملس الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 تضارب املصاحل

 : تضارب املصاحل  املادة الرابعة عرش 

 يمت تطبيق قواعد تضارب املصاحل وفق التايل : 

دارة املقصود بتضارب املصاحل : تضارب  .1 املصاحل ينشأأ عندما يكون الشخص املشارك يف اختاذ القرار يف جملس اإ

 اكنت منفعة مالية أأو مصلحة خشصية أأو همنية تتعارض مع مصاحل امجلعية.  امجلعية هل مصلحة خشصية سواء  

 ل جيوز تقدمي مصلحة خشصية أأاي  اكنت عىل مصلحة امجلعية.  .2

جراء املعامالت اليت قد تسفر .3 عن منافع اقتصادية لهؤلء الناس بسبب ملكية أأو مصلحة نفعية يف كيان  ل جيوز اإ

ل من   %50من قبل العضو مس بقا  وموافقة فصاح عن ذكل  يف حال الإعالن والإ جتاري أأو العقارات أأو غريه اإ

دارة امجلعية.  أأعضاء جملس اإ

 فع.جيوز تقدمي التسهيالت والهبات من املشاركني يف صنع القرار بدون أأي منا .4

 ل جيوز اس تخدام امس امجلعية يف أأي منفعة خاصة. .5

ل جيوز لأي أأحد من متخذي القرار أأو املوظفني أأخذ هدااي أأو هبات أأو أأتعاب نظري تقدميه خدمة يف جمال معل  .6

 امجلعية. 

 تشلك جلنة من جملس الإدارة واملراقب املايل وعضوية التعارض بدون تبليغ العضو للمجلسعند اكتشاف حاةل  .7

اثنان من امجلعية العمومية لنظر يف حاةل التعارض أأحد أأعضاء اجمللس أأو امجلعية العمومية وهل توصف بأأهنا حاةل 

 تعارض للمصاحل.

دارية أأو جنائية يف حاةل تعارض املصاحل يرفع الأمر للجهات اخملتصة املعنية  .8 يف حال الاشتباه بوجود خمالفة مالية أأو اإ

 بذكل.

 

 

 

 

 

 

 


