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صفحة (  3من )91

مقدمة

يعترب جملس اإلدارة ابلنسبة للجمعية اجلهاز الرئيسي املوجه والضابط ألنشطتها بشكل رئيسي .يقوم اجمللس
حسب تنظيماته الداخلية مبناقشة واختاذ القرارات اليت من شأهنا حتقيق أهداف املنظمة القريبة والبعيدة واليت
تصب يف مصلحة املستفيدين حسب ريية اجمللس.
وألمهية هذا الدور كان من الالزم تنظيم أعمال هذا اجمللس واجملالس املتفرعة منه وضبطها مبواد متفق عليها
تنظم عمل اجمللس وتدعم دوره الرقايب والتطويري.
يف هذا املستند استعراض كامل لكل اللوائح جملس اإلدارة وابلتايل حتقيقها والعمل مبقتضاها.
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الفصل األول الحقوق واألدوار والمسؤوليات

صفحة (  1من )91
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صفحة (  5من )91

الفصل األول  /احلقوق واألدوار واملسؤوليات

(املادة األوىل)  :التعريفات :
يكون للمصطلحات التالية  ،املعىن املسطر أمامها  ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك :
النظام  :نظام جملس إدارة
الشـ ــفا ية  :اإل صـ ــاج للجهات ذات الصـ ــلة عن املعلومات املالية  ،والتنظيمية واإلحصـ ــائية  ،حبيث ميكنهم
تقومي أداء اجمللس .
املســؤولية والصــالحية :حتديد الصــالحيات واملســؤوليات بوضــوج  ،والتأكد من تبليغها  ،وتفعيلها  ،وااللتزام
هبا.
املساءلة :التزام اإلدارة واستعدادها لإلجابة على تسايالت واستفسارات جملس اإلدارة مبعلومات واضحة،
ودقيقة ،ومالئمة .والتزام جملس اإلدارة بذلك أيضا أمام اجلهات األخرى ذات الصلة.
العدل  :معاملة اجلهات ذات الصلة بعدل  ،وأخذ مصاحلهم بعني االعتبار.
اجمللس  :جملس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام ابملنطقة الشرقية ( بناء ) .
الرئيس  :رئيس جملس إدارة اجلمعية.
األعضاء  :أعضاء جملس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام ابملنطقة الشرقية ( بناء ) .
اللجان  :اللجان املنبثقة عن جملس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام ابملنطقة الشرقية ( بناء ) .
اإلدارة  :اإلدارة التنفيذية ممثلة ابألمني العام
األطراف ذات الصلة :كل من له عالقة ابجمللس داخلها وخارجها.
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صفحة (  6من )91

(املادة الثانية)  :هدف اجمللس :
العمــل على تنميــة موارد اجلمعيــة إىل احلــد األقص ـ ـ ـ ـ ــى على املــدى البعيــد  ،وحتقيق عــائــدات كــا يــة على
استثماراهتم  ،واحملا ظة على مصاحل اجلمعية .
(املادة الثالثة)  :اختصاصات وواجبات اجمللس
يؤدي األعضاء عملهم ،على أسس  ،مبنية على معلومات وا ية  ،تقدمها اإلدارة التنفيذية للمجلس  ،أو
أية مصادر موثوقة أخرى  ،ويتصر ون مبسئولية  ،وحسن نية  ،وجدية  ،واهتمام  .واجمللس مسئول عن
التوجهات االسرتاتيجية للجمعية ،والرقابة الفعالة على اإلدارة ،خاصة يما يلي
 - 1رسم واعتماد التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وقطاعاهتا وخاصة املواضيع
التالية:
أ -مراجعة وتوجيه االسرتاتيجية الشاملة  ،خطط العمل الرئيسية  ،سياسة إدارة املخاطر خطط
العمل ،وامليزانيات السنوية.
ب -وضع أهداف األداء.
ج -مراقبة التنفيذ واألداء الشامل ابجمللس .
د -اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة  ،ومتلك األصول والتصرف هبا.
هـ -حتديد اهليكل الرأمسايل األمثل للجمعية .
و -املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها .
ز -االسرتاتيجيات واألهداف املالية للجمعية وقطاعاهتا الرئيسة.
ج -القواعد التنفيذية اهلاد ة حلماية مصاحل اجلمعية والتأكد من العمل هبا.
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صفحة (  7من )91

(املادة الرابعة )  :الرقابة الداخلية
اإلشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة
أ -مراقبة ومعاجلة حاالت تعارض املصاحل احملتملة لكل من األعضاء واإلدارة واجلمعية ويشمل ذلك
إس ــاءة اس ــتخدام أص ــول اجمللس ومرا قها ،وإس ــاءة التص ــرف الناتن عن التعامالت مع األطراف
ذوي العالقة.
ب -التأكد من س ـ ـ ــالمة األنظمة املالية واحملاس ـ ـ ــبية مبا يف ذلك األنظمة ذات الص ـ ـ ــلة لعداد التقارير
املالية املنشورة.
ج -املراجعة السـ ـ ــنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ابجمللس وإ ادة أعضـ ـ ــاء اجمللس بنتائن تلك
املراجعات.
د -تثبيت ثقا ة الشفا ية واالستقامة (من خالل ،إعداد قواعد سلوك وآداب العمل يف اجمللس).
(املادة اخلامسة )  :جودة النظام ومراقبة ممارسته:
يقوم اجمللس بقيادة عملية تطوير النظام  ،والتأكد من جودته  ،وممارستـه  ،وحتديثـه  ،وهـذا سيستلزم القيـام
على وجـه اخلصــوص مبا يلي:
أ-مراقبة مدى عالية النظام وتعديله مىت دعت احلاجة.
ب-اإلشراف على إجراءات الشفا ية .
ج-بتطوير ومراقبة برامن عالقات الشركاء واملشاركة يها ومراعاة العدل بينهم.
د-التأكد من االلتزام والتقيد ابألنظمة والقوانني السارية.
هـ-مراقبة االلتزام بقواعد سلوك وآداب العمل يف اجمللس .
و-اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية اليت تعمل على محاية مصاحل اجمللس املالية  ،والتأكد من
تبليغها  ،وتفعيلها.
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صفحة (  8من )91

(املادة السادسة )  :املسامهة يف تنمية املوارد املالية للمجلس
يتم تطبيق قواعد االستمرارية واالستدامة و ق التايل:
 .9الرتشيد وتقليل التكلفة التشغيلية .
 .2استخدام التقنية ألمتته اإلجراءات اإلدارية .
 .3إجياد موارد مالية مستدامة لضمان االستمرارية مثل األوقاف .
 .1يضمن اجمللس أن أعضاءها يتمتعون ابملهارات واخلربات املطلوبة للقيام بواجباهتم لصاحل اجمللس
وأهدا ه اخلريية
 .5يسعى اجمللس جاهدة للحفاظ على املصرو ات اإلدارية على املستوى الذي هو من بني األدىن
للمجلس املشابه من حيث احلجم .
 .6حتقيق الفعالية لضمان أن اجمللس يسعى إىل دمن الدروس املستفادة يف تقدمي املنح
 .7السعي إىل حتسني األداء للحصول على ردود عل طيبة والعمل بروج من التعاون .
 .8السعي لصيانة نظام جملس اإلدارة وحتديثه يف كل دورة ليساعد يف استمرارية اجمللس .
 .1احملا ظة على الشمول والتنوع
.91

االمتثال القانوين ألنظمة الدولة .
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الفصل الثاني :
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الفصل الثاين  /بنية جملس اإلدارة
(املادة السابعة) :اختيار أعضاء جملس اإلدارة
أ – شروط عضوية جملس اإلدارة :
 .9أن يكون سعودي اجلنسية .
 .2أن يكون قد أمت احلادية والعشرين من عمره .
 .3أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا.
 .1أن يكون غري حمكوم عليه لدانة يف جرمية خملة ابلشرف واألمانة ما مل يكن قد ُرد إليه اعتباره .
ب – مدة عضوية جملس اإلدارة :
-9

مدة العضوية ابجمللس (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

(املادة الثامنة ) :اجتماعات جملس اإلدارة :
تعقد اجتماعات جملس اإلدارة كل أربعة أش ـ ـ ــهر ن ربع س ـ ـ ــنوية ن وتكون دورية منتظمة بناءا على دعوة من
رئيس جملس اإلدارة  ،وجيوز عقد اجتماعات غري عادية إذا اقتض ـ ـ ـ ـ ــت الض ـ ـ ـ ـ ــرورة ذلك .ويكون االجتماع
صــحيحا إذا حضــره أكثر من نصــأ عدد أعضــاء اجمللس على األقل  ،وتصــدر القرارات ابألغلبية بناءا على
أصوات احلاضرين ويف حال التساوي يعترب صوت الرئيس مرجحا.
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صفحة (  99من )91

( املادة التاسعة ) :صالحيات وواجبات جملس اإلدارة
يقوم جملس اإلدارة لدارة أعمال اجمللس مبا حيقق أهدا ها اليت أنشئت من أجلها ويف حدود نظامها األساسي
وما تتضمنه اللوائح والقواعد التنفيذية والقرارات الصادرة مبقتضاها ،وله على وجه اخلصوص ما يلي :
.1

اإلشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وأداء ما عليه من التزامات وإصدار القرارات

املناسب يف هذا الشأن.
.2

اعتماد تشكيل اللجان وحتديد اختصاصاهتا.

.3

اعتماد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية للجمعية.

.4

اإلشراف على خطط واسرتاتيجيات برامن ومشروعات للجمعية.

.5

ترشيح البنك أو البنوك اليت تودع يها أموال اجلمعية لوزارة الشؤون االجتماعية .

.6

اعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل املنصرم واعتماد املوازنة للعام املايل اجلديد.

.7

اعتماد امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي.

.8

اعتماد منهجية إدارة ممتلكات وأموال للجمعية .

.9

حيدد اجمللس مقدما كا ة املوضـ ــوعات اليت جيب أن تعرض عليه  ،لالطالع عليها  ،أو دراسـ ــتها
أو اختاذ قرار حياهلا  .ويشـ ـ ــمل ذلك األمهية النسـ ـ ــبية يف ضـ ـ ــوء املتطلبات النظامية  ،ومن تلك
املواضيع :
أ-حيازة األصول املهمة والتصرف يها  ،واالستثمار  ،واملشاريع الرأمسالية  ،ومستوايت
الصالحية و السياسات املالية  ،وسياسات إدارة املخاطر .
ب -التقارير املالية .

 .11لعض ـ ـ ـ ـ ــو جملس اإلدارة اقرتاج إدراج موض ـ ـ ـ ـ ــوع أو أكثر ض ـ ـ ـ ـ ــمن جدول األعمال أو أحد بنوده
العتمادها من قبل اجمللس.
 .11حيدد رئيس جملس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات اجلمعية  ،آخذا ابالعتبار املواض ـ ـ ـ ـ ــيع اليت
يثريها األعضاء واإلدارة.
 .12جيب أن يركز جدول األعمال على املواضيع االسرتاتيجية املهمة.
 .13تقع على رئيس جملس اإلدارة بصفة رئيسه مسئولية إدارة اجتماعات اجلمعية
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صفحة (  92من )91

(املادة العاشرة) :صالحيات وواجبات رئيس جملس اإلدارة
يدير رئيس اجمللس اجتماعات جملس اإلدارة و قا ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام وله من الصالحيات ما
يلي:
.9

رائسة جلسات اجمللس.

.2

الدعوة إىل اجتماعات اجلمعية العادية والطارئة .

.3

إقرار جدول أعمال اجتماعات اجلمعية العادية والطارئة.

.1

اعتماد حمضر اجتماع اجلمعية.

.5

اعتماد القرارات النهائية جمللس إدارة اجلمعية.

.6

التوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع أمني عام اجلمعية وله حق تفويض
من يراه من أعضاء اجمللس بذلك.

.7

متثيل اجلمعية أمام اجلهات اإلدارية والقضائية وجيوز له تفويض التمثيل ملن يراه من
داخل اجمللس أو خارجها .

.8

اإلشراف العام على أعمال اجلمعية مبا يتوا ق مع السياسة املعتمدة من جملس اإلدارة .

(املادة احلادي عشر) :صالحيات وواجبات عضو اجمللس :
.9

حضور اجتماعات جملس إدارة اجلمعية واملشاركة يف مناقشاته واختاذ قراراته .

.2

احلرص على حض ـ ـ ــور اجتماعات جملس إدارة اجلمعية بش ـ ـ ــكل دائم ومنتظم وجيوز له يف حال غيابه
تفويض من يراه من األعضـ ــاء كتابيا للتصـ ــويت عنه  ،على أن تتم أخذ موا قة رئيس جملس اإلدارة
بذلك التفويض.

.3

املشاركة الفعالة مع أعضاء جملس إدارة اجلمعية حلسن اإلدارة وحتقيق أهدا ها.

.1

املسامهة يف إعداد خطط وبرامن ومشروعات جملس إدارة اجلمعية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها

.5

القيام جبميع الواجبات واالختصاصات املكلأ هبا و ق ما هو وارد يف هذا النظام.

.6

احملا ظة على أسرار جملس إدارة اجلمعية وعدم إ شائها .

.7

التقيد بقرارات جملس إدارة اجلمعية.
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صفحة (  93من )91

(املادة الثاين عشر) :صالحيات وواجبات األمني العام
أ -تعيني األمني العام :
يعني من بني أعضاء اجمللس أمينا عاما له ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ثالث مرات ويتم اختياره بتصويت
أغلبية أعضاء اجمللس.
ب -صالحيات وواجبات األمني :
يســاعد األمني العام رئيس جملس إدارة اجلمعية يف إدارة أعمال اجلمعية التنفيذية وله من الصــالحيات ما يلي
متثيل اجمللس أمام اجلهات اإلدارية والقضائية ،وجيوز له تفويض التمثيل ملن يراه من داخل اجمللس أو خارجها
 .9التوقيع ابلنيابة عن جملس إدارة اجلمعية على العقود واالتفاقات اليت يوا ق اجمللس على إبرامها.
 .2إعداد جدول أعمال اجتماعات جملس إدارة اجلمعية ومتابعة تنفيذ قراراته.
 .3رائسة اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية وله تفويض من يراه من أعضاء اللجنة لذلك.
 .1اإلشـ ـ ـراف على إدارة الش ـ ــؤون املالية وترتيب ما يتعلق ابلقيود والس ـ ــندات اليت تس ـ ــتخدم يف إثبات
املصـ ـ ـ ـ ــرو ات واإليرادات وترتيب إيداع أموال اجلمعية يف البنوك والتوقيع أو التفويض ابلتوقيع على
كا ة س ــجالت وس ــندات املص ــرو ات واإليرادات الالزمة وجيوز له تفويض بعض هذه الصـ ـالحيات
ملن يراه من العاملني ابجلمعية.
 .5متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
 .6تقدمي تقرير جمللس إدارة اجلمعية عند انعقاده يف اجللسة العادية أو الطارئة يتضمن ما مت تنفيذه من
قرارات وتوصيات.
 .7إعداد التقرير السنوي عن أعمال وإجنازات اجلمعية.
 .8تسجيل حماضر اجتماعات جملس إدارة اجلمعية وتوقيعها من قبل األعضاء وحيق له تفويض من
العاملني ابجلمعية بذلك.
 .1إبالغ قرارات اجمللس إىل كا ة اجلهات ذات العالقة .
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 .91االحتفاظ بكا ة املستندات واألختام اخلاصة ابجلمعية .
 .99القيام أبية أعمال أخرى يكلأ هبا من قبل ابجلمعية .
 .92البيع والشراء واإل راغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجري والقبض والد ع والدخول يف
املناقصات .
 .93توثيق وحفظ حماضـ ــر اجتماعات اجمللس مفصـ ــال وميكن أن يضـ ــاف هلا تسـ ــجيالت صـ ــوتية ،ويراعى
عند التوثيق الدقة يف كتابة حماضـ ـ ـر اجتماعات اجمللس ابحلرص الدائم على أن تعكس بوض ـ ــوج كا ة
القضااي اليت مت طرحها خالل اجتماعاته والقرارات اليت مت اختاذها يف حينه .
 .91وجوب أن تتضــمن تلك احملاضــر رصــدا دقيقا لعمليات التصــويت اليت متت خالل هذه االجتماعات
مبا يها حاالت االمتناع عن التصويت.
.95
 .96تفويض وتوكيل الغري يف حدود اختص ـ ــاص ـ ــه بص ـ ــالحيات أو لختاذ إجراء أو تص ـ ــرف معني أو القيام
بعمل أو أعمال معينة وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا .
(املادة الثالث عشر) :صالحيات وواجبات املدير التنفيذي
أ-يقوم األمني العام بتعيني مدير تنفيذي للجمعية و قا للشروط التالية :
 .9أن يكون سعودي اجلنسية قد أمت احلادية والعشرين من عمره.
 .2أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا.
 .3أن يكون مؤهال للقيام هبذا العمل.
 .1االلتزام التام ابلتفرغ إلدارة أعمال اجلمعية .
ب -صالحيات وواجبات املدير التنفيذي
يقوم املدير التنفيذي لدارة اجلمعية على الوجه الذي حيقق أهدا ها وحيا ظ على مصـ ـ ـ ــاحلها وأمواهلا .وإذا مل
يتمكن اجمللس ألي سبب من األسباب من تعيني مدير تنفيذي متفرغ ألعماهلا يمكن للمجلس تكليأ
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أحد أعض ـ ــائه مؤقتا لتوىل هذا العمل  ،ويف هذه احلالة ال يفقد العض ـ ــو املكلأ حقه يف حض ـ ــور اجتماعات
اجمللس واملناقشة يه والتصويت على قراراته .وعلى ملدير التنفيذي من املهام ما يلي :
.9

يكون مسئوال أمام جملس اإلدارة ويتلقى تعليماته من األمني العام أو من يقوم مقامه .

 .2حضور اجتماعات جملس اإلدارة بناء على دعوة توجه له من رئيس اجمللس أو األمني العام دون أن
يكون له حق التصويت.
.3

تقدمي التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال جملس إدارة اجلمعية ومناقشتها مع األمني العام.

 .1تنفيذ القرارات الصادرة من اجمللس واألمني العام .
 .5ضبط اإلنفاق يف اجلمعية ابلقدر الذي حيقق أكرب منفعة للمستفيدين منها .
 .6إدارة وتنظيم أعمال موظفي اجلمعية واقرتاج ترقياهتم وإجازهتم واالستغناء عن خدماهتم.
 .7توجيه خدمات اجلمعية إىل املستحقني هلا عال دون غريهم.
 .8العمل على النهوض ابخلدمات اليت تقدمها اجلمعية وحتسينها يف حدود نظامها.
 .1إعداد العقود اخلاصة ابلنفقات التشغيلية وتنفيذ االلتزامات املالية املرتتبة عليها.
 .91املشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة اجلمعية وبراجمها وميزانيتها التقديرية للعام اجلديد.
.99القيام ابلدور الكامل للعالقات العامة اليت تستهدف ربط اجلمعية ابملستفيدين من خدماهتا.
 .92االجتماع مع مدراء اإلدارات ملناقشة املواضيع املطروحة على جملس إدارة اجلمعية قبل انعقاده.
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الفصل الثالث  /التـقيــيم
(املادة الرابعة عشر) :التقييم
أ-صحة انعــقاد اجمللس :
ينعقد اجتماع اجمللس حبضور  %51أو أكثر من األعضاء ويف حال دعوة الرئيس لألعضاء ثالث مرات ومل
يتم استكمال النصاب إنه حيق للرئيس عقد االجتماع ابلعدد املتواجد حال االجتماع.
ب -آلية التصويت :
يصوت أعضاء جملس على املقرتحات ويتم اعتمادها بناء على األغلبية ويف حال تعادل األصوات إن صوت
رئيس جملس اإلدارة يُعد مرجحا  ،ويف حال طلب املوا قة على أحد القرارات ابلتمرير إنه يشرتط لصحتها

اإلمجاع .

ج -التفويض :
حيق لعضو اجمللس تفويض ممثل واحد نيابة عنه من أعضاء جملس اجلمعية يف حضور االجتماعات والتوقيع
على احملاضر على أن يكون هذا التفويض خطيا ابلتوقيع املعتمد للعضو يف اجلمعية وال جيوز ألي من أعضاء
جملس اإلدارة النيابة عن أكثر من عضو.
د  -انسياب وتد ق املعلومات
-9

جيب أن تص ــل املعلومات عن املواض ــيع املعروض ــة على جملس إدارة اجلمعية يف مدة ال تقل عن
عشــرة أايم عمل قبل االجتماع  ،وأن تكون دقيقة وصــحيحة ومناســبة ويف الوقت احملدد  ،وحيق
لألعضاء التأكد من ذلك.

-2

جيب أن يو ر لألعض ــاء كا ة املعلومات والتس ــلس ــل التاراي للقض ــااي مدار البحث وذلك قبل
اجتماع اجمللس بوقت كاف .

-3

يقوم جملس اإلدارة مبراجعة دورية لصيغة وحمتوى ونطاق املعلومات اليت تقدم له.
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الفصل الرابع  /تضارب املصاحل

(املادة اخلامسة عشر ) :تضارب املصاحل
يتم تطبيق قواعد تضارب املصاحل و ق التايل:
 .9املقصود بتضارب املصاحل  :تضارب املصاحل ينشأ عندما يكون الشخص املشارك يف اختاذ القرار
يف جملس إدارة اجلمعية له م صلحة شخصية سواء كانت منفعة مالية أو مصلحة شخصية أو مهنية
تتعارض مع مصاحل اجلمعية .
 .2ال جيوز تقدمي مصلحة شخصية أاي كانت على مصلحة اجلمعية .
 .3ال جيوز إجراء املعامالت اليت قد تســفر عن منا ع اقتصــادية هلؤالء الناس بســبب ملكية أو مصــلحة
نفعية يف كيان جتاري أو العقارات أو غريه إال يف حال اإلعالن عن ذلك وموا قة ثلثي أعضــاء جملس
إدارة اجلمعية.
 .1جيوز تقدمي التسهيالت واهلبات من املشاركني يف صنع القرار بدون أي منا ع .
 .5ال جيوز استخدام اسم اجلمعية يف أي منفعة خاصة .
 .6ال جيوز ألي أحد من متخذي القرار أو املوظفني أخذ هدااي أو هبات أو أتعاب نظري تقدميه خدمة
يف جمال عمل اجلمعية.

