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   املقدمة: 

 إيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس اإلدارة في الجمعيات األهلية، والذي هو الركيزة األساسية لنجاح الجمعية والعنصر األهم في
 السعودية، توضيح مهام مجلس اإلدارة في الجمعيات األهلية باململكة العربية  الدليل ليساهم في    هذافكرة  جاءت  عملية تحقيق أهدافها،  

وجميع  وتنظيم العالقة بين مجلس اإلدارة    الجمعية،كفاءة اإلدارة في  ينعكس بدوره على    اإلدارة، والذيال ملجلس  بما يضمن األداء الفع  
    العالقة.ذات  األطرافعملية اتخاذ القرارات بكل شفافية ومصداقية وحفظًا لحقوق جميع  ويعزز  املصلحة،أصحاب 

دلة  أ حكام الجمعيات االهلية ولوائحها األساسية وأنظمة الوزارة وعند وجود تعارض بين هذا الدليل و لوائح و ال يعد هذا الدليل بدياًل أل 
 الجمعيات االهلية تكون املرجعية لتلك األنظمة واللوائح . 

 

   اإلدارة: تكوين مجلس  

 .ما تحدده الالئحة األساسية للجمعية العمومية وفقتكون مجلس اإلدارة من مجموعة من األشخاص املنتخبين من الجمعية ي
  

   اإلدارة: شروط عضوية مجلس  

ملجلس اإلدارة دور كبير في نجاح الجمعية، لذا يجب أن يتم اختيار املجلس بعناية فائقة لتحقيق أهداف الجمعية ومن أهم الشروط  
   املجلس:أعضاء واجب توافرها في ال
 باملهارات القيادية.   التمتع القيادة: -1
 العملية باختصاص الجمعية. والخبرات واملهارات املهنية العلمية،تتناسب املؤهالت  :الكفاءة -2
 املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل. واستيعابالقرارات  اتخاذتشمل القدرة على  التوجيه:درة على الق -3
 يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. أالاللياقة الصحية:  -4
 

   اإلدارة: شروط الترشح ملجلس  

 أن يكون سعوديًا.  .1
 أن يكون كامل األهلية.   .2
 أن يكوَن عضوًا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر.  .3
 ( سنة.  21) ل عمره عنأال يق .4
 أال يكون من العاملين في اإلدارة املختصة باإلشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة املشرفة إال بموافقة الوزارة.   .5
 جميع االلتزامات املالية تجاه الجمعية.   أوفىأن يكون قد  .6
دَّ إليه اعتباره.  .7  أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رُّ
 أال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي إال بموافقة الوزارة.   .8
 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.  .9

 
   اإلدارة: مسؤولية مجلس  

 .الجمعية ونشاطات  عن جميع أعمال مسؤولية قانونية وأخالقية ومالية مسؤوالً أهلية  أي جمعيةيعتبر مجلس اإلدارة في 
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   اإلدارة: أدوار مجلس  

 اإلدارة الى مجالين أساسيين هما:   دور مجلس وينقسم
 مسؤول عن دعم أعمال الجمعية و املساهمة في تطويرها ونموها بما يتوافق مع أهدافها.   حيث أنه الداعم:الدور  -
عمال الجمعية و يتأكد أويراقب على كل    النجاح،بما يمتلكه من سلطة تؤهله ألن يوجه ويقود الجمعية نحو    القيادي:الدور   -

 من نزاهة جميع القرارات وسالمتها.
 

            الجمعية: مهام مجلس إدارة  

  :رؤية ورسالة الجمعية تحديد  -1
 .  والتأكد من وضوحها لدى جميع العاملين بشكل دوري ومراجعتهاالجمعية  ورسالةبتحديد رؤية يلتزم املجلس  •
 الحاكمة للعمل داخل الجمعية.  واملعايير وضع القيم  •
 والقيادة.اإللهام  •
 للجمعية.تطوير وإقرار السياسات العامة  •
 املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية. التأكد من توافر  •

 
    التنفيذي:اختيار املدير  -2

 للجمعية.   باختيار وتعيين مدير تنفيذييقوم املجلس  •
 .ه مناسب لسياق العمل وتطوراتهمراجعة الوصف الوظيفي للمدير وتحديثه للتأكد من أن •
 

   اداءه:وتقييم   ي دعم املدير التنفيذ -3
 مجلس اإلدارة التأكد من حصول املدير التنفيذي على الدعم املنهي واملعنوي الكامل لتحقيق أهداف الجمعية.يجب على  •
 الجمعية. يقوم رئيس املجلس، بالشراكة مع األعضاء، باتخاذ القرار بشأن التقييم الدوري ألداء مدير     •
 عن بديل.إذا دعت الضرورة، يقوم املجلس بإنهاء عمل املدير والبدء بالبحث  •

 
 :التخطيط الفعالضمان  -4

 . األقسام وعلى مستوى مستوى املنظمة ككل  الشامل علىالتنظيمي  االستراتيجيعلى وجود التخطيط  االصرار •
 العملية. القيادة لهذهواختيار شخص من داخل أو من خارج املنظمة ليأخذ دور  االستراتيجي التخطيط عملية  في املشاركة •
 .عنهاتنتج  التي والنتائج التخطيط عملية مزايا تقييم •
 ومخرجاتها. االستراتيجية على رسميا املصادقة •
 . األخرى  واألولويات والتعيين، املالية، املوازنة لتوجيه األهداف استخدام •
 لها.  والغايات املوضوعة األهداف على كبير  حد إلى باالستناد املنظمة، لتقدم املنتظمة واملتابعة الخطة تنفيذ متابعة •
 .املتخذة القرارات جميع شفافية من التأكد •
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 ضمان توفر املوارد املالية والبشرية املناسبة  -5
 لكي تؤدي رسالتها، تعتبر إحدى أهم مسؤوليات املجلس. ويعمل املجلس على تحقيق املهام التالية:  للجمعية،إن توفير املوارد الكافية 

 واملنح .من أجل توفير التبرعات   الجمعية والعاملينيعمل بالشراكة مع مدير  •

 واملوارد املالية والبشرية املطلوبة لذلك.  يتم تقديمهايبقى على اطالع ودراية بالخدمات التي  •

 نظام الرواتب والسلم الوظيفي. مراجعة •

 وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بزيادة األجور واملزايا واإلجازات للموظفين. •

 

 : بفعالية املواردإدارة    -6
 الرقابة املستمرة للوضع املالي تبعا للموازنة السنوية التي تم إقرارها.  •
 وإقرارها.  العموميةمراجعة املوازنة السنوية لعرضها على الجمعية  •
 الضرورة. مراجعة بيانات التدقيق املالي واالجتماع باملسؤولين املاليين، من أجل تصويب نتائج املدقق وتوصياته إذا دعت  •
 الجمعية. اتخاذ القرارات االستثمارية التي تصب في مصلحة  •
 ارها في نهاية السنة مع موازنة السنة املالية الجديدة. مراجعة البيانات املالية وإقر  •
 تقديم التقارير اإلدارية واملالية السنوية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية. •

 
 :اقبتهار وم الجمعية وخدماتهاتحديد برامج  -7

 واعتمادها من الجمعية العمومية.  الجمعية االستراتيجيةاملستمدة من خطة التشغيلية إقرار خطط العمل  •
 بحث األوضاع التي قد تتطلب التغيير في البرامج والخدمات.  •
 تشكيل اللجان الالزمة لتحسين العمل، وتحديد مجاالت عملها. •

 
    :للجمعيةالصورة العامة  تحسين -8

 األطر األهلية، والخاصة والحكومية بالطريقة املناسبة. الجمعية ضمنترويج  •
 التي تروجها.  بالجمعية والكتيباترير السنوي، والنشرة التعريفية مراجعة التق •

 
 :القانونية واألخالقية واملحافظة على الشفافية وتطوير آليات للمساءلة من النزاهة التأكد -9

 تطبيق الحوكمة الفعالة في الجمعية. التأكد من  •
 . واملالية البشريةإلدارة املوارد وجود سياسات سليمة  •
 تطبيق سياسة تعارض املصالح عند اتخاذ القرارات. التأكد من  •
استخدامه، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة    الجمعية ونشاطاتها، يحق ألي متضرر من برامج  للشكاوى التأكد من وجود نظام   •

 بصورة منهجية. الشكاوى 
 وفق أسس اإلدارة الجيدة.  ،التفويض الواضح للمدير في إدارة املوظفين والبرامج واملشاريع •
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 . واملهام تحديد صالحيات الصرف وفق املستويات اإلدارية، ومراعاة فصل املسؤوليات •
 للجمعية. األساسيةوالالئحة  األنظمة والتعاميم الصادرة من الجهات املسؤولةإتباع  •
 لألنظمة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع سنوي عادي أو إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الضرورة، وتنفيذ قراراتها تبعًا  •

 .والالئحة األساسية
 املجلس.التوصية للجمعية العمومية بإقالة أعضاء  •
 الجمعية، يخص أنشطة    سعودية فيماالالعربية    اململكةمتابعة أي مالحظات صادرة عن الوزارات أو الدوائر املعنية داخل   •

 واالستجابة لها.
 

 االدارة:مجلس التقييم الذاتي ألداء  -10
التنفيذية واإلدارة  االليات الالزمة لتقييم أداء املجلس واعضائه    ( لجنة التخطيط والتطوير  اقتراحبناًء على  )يضع املجلس   -

  للجمعية.من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقق األهداف االستراتيجية بشكل سنوي 
رئيس   - أداء  لتقييم  معايير  وضع  واإلدارة    وأعضاءيجب  اإلدارة  بهذه   التنفيذية،مجلس  تقييمهم  يتم  من  اطالع  ضرورة  مع 

 املعايير.
مداوالت املجلس والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك يراعي في التقييم الفردي ألعضاء املجلس مدى مساهمته في  -

 االنتظام في حضور جلسات املجلس واللجان. 
 االجتماع املخصص لهذا الغرض. رئيس املجلسن ال يحضر أعلى  املجلس،اجراء التقييم سنويًا ألداء رئيس  -
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 أدوار أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم ومهامهم 

   :وواجباتهملجلس رئيس ا اختصاصات
 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.  •
الجمعية  • وتفويض  اإلدارة  مجلس  صالحيات  حدود  في  كافة  واألهلية  والخاصة  الحكومية  الجهات  أمام  الجمعية  تمثيل 

العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعًا ودفعًا، وله تفويض ذلك  
 ملن يراه من أعضاء املجلس أو غيرهم.  

 على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  التوقيع  •
 التوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املالي.  •
 - فيما هو من ضمن صالحيات املجلس-البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير   •

 بشأنها من قرارات على املجلس في أول اجتماع. على أن يعرض تلك املسائل وما اتخذ 
 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.  •

 

 : اختصاصات وواجبات نائب رئيس املجلس
 إن نائب الرئيس:، هذا املنصب يأتي مباشرة بعد منصب الرئيس

 عضو في املجلس.  •
 غيابه. يؤدي مهام الرئيس في حال   •
 مسؤول أمام رئيس املجلس. •
 املجلس.عمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء ي •
 تأدية دور رئيس املجلس في حال غياب األخير عن االجتماعات الدورية.  •
 في تلبية احتياجات املجتمع.  الجمعية وأولوياتهااإلسهام بوضع األهداف املحددة البعيدة والقصيرة املدى، وأهداف  •
 الرئيس ألغراض مالية وقانونية. يتمتع بصالحية التوقيع نيابة عن  •

 

 : املالي وواجباتهاملشر ف اختصاصات 
 جميع شؤون الجمعية املالية طبقًا للنظام واألصول املالية املتبعة.  يختص املشرف املالي ب •
 موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها.  مراقبة وتسجيل  •
 إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها.   •
 قيد جميع اإليرادات واملصروفات تباًعًا في السجالت الخاصة بها.  •
 الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة.   •
 مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظها.  لغ التي تقرر صرفها نظاماً صرف جميع املبا •
  املالية.تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت  •
 إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة.   •
 مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.  التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية  •
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 أدوار أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم ومهامهم 
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 املجلس.عمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء ي •
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 إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة.   •
 مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.  التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية  •
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 بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية.   •
 

 ومهامه:  اختصاصات عضو مجلس اإلدارة
 :يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى األخص ما يلي 

 .واملشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراتهحضور اجتماعات مجلس اإلدارة  •
 .رئاسة اللجان التي يشكلها املجلس أو الجمعية العمومية واملشاركة في عضويتها •
 .عضاء املجلس لحسن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافهاأاملشاركة الفعالة مع   •
 .ااملساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذه •
 .التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس اإلدارة من قرارات او تعليمات •
 .عدم املطالبة بأية رواتب او مكافآت او امتيازات مالية لقاء عضويته باملجلس •
 .املحافظة على اسرار الجمعية وعدهم افشائها •
 الجمعية قوية ومبررة. التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في  •
 إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية أو عزلهم.  •

 
  فقدان العضوية:

 يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وال يحق له الترشح مجددًا وذلك في أي من الحاالت اآلتية:  
االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك دون حق الجمعية   -أ

 ه.  في مطالبته بأي أموال تكون تحت يدي
 الوفاة.  -ب
 إذا فقد شرطًا من شروط العضوية في الجمعية العمومية.  -ت
 إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.  -ث
 إذا قام باستغالل عضويته في املجلس لغرض شخص ي.  -ج
س -ح أو  متتالية،  جلسات  لثالث  املجلس  يقبله  عذر  بدون  اإلدارة  مجلس  حضور  عن  تغيب  الدورة إذا  في  متفرقة  ت جلسات 

 الواحدة.  
 إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.   -خ
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 اجتماعات مجلس اإلدارة  

   االجتماعات:عدد 
  .أربع اجتماعات على األقل في السنة

 
  :النصاب

 يقل عدد الحاضرين عن ثالثة.  أال األعضاء علىنصف  إال بحضور ال يعد االجتماع صحيحًا 
 

 : الدعوة لحضور االجتماع
أعضائه  طلب عضوين من  املجلس أو دعوة رئيسعلى  االجتماع بناءً قبل أسبوع على األقل من تاريخ  ترسل الدعوة لحضور االجتماع

  يلي:الدعوة على ما  تحتوي أن  على
   جدول االعمال. -
 . والوقت(موعد االجتماع )التاريخ  -
  .مكان االجتماع -
 .الهامة لالطالع قبل االجتماع( )التقاريرمرفقات االجتماع  -

 
  االعتراض:آلية 
في    الجمعية،إذا كان لدى أي عضو من أعضاء املجلس ملحوظات حيال أداء   - فيها  البت  يتم  ولم  املعروضة  املوضوعات  أو 

   اإلدارة. جراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس  إفيلزم تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى اتخاذه من    املجلس،اجتماع  
  املجلس.فيلزم إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع  املجلس،بدا عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار أإذا  -

 
   :حضور االجتماع 

املجلس والتعامل مع   اجتماعاتويجب أن تنظم علية حضور    االجتماعات،على عضو مجلس اإلدارة الحرص على خضور   -
 االجتماعات.حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك 

املجلس عن حضور ثالث نهاء عضوية من يتغيب من أعضاء  إعلى توصية من مجلس اإلدارة    يجوز للجمعية العمومية وبناءً  -
 جلسات متتالية للمجلس دون عذر مشروع

 
   :جدول أعمال مجلس اإلدارة

  للجمعية.على رئيس مجلس اإلدارة إعداد جدول اجتماعات املجلس بالتشاور مع األعضاء واملدير التنفيذي  -
 لكل عضو الحق في اقتراح وإضافة أي بند على جدول االعمال   -
ر ضوفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في مح   االنعقاد،العمال حال  يقر مجلس اإلدارة جدول ا -

 اجتماع مجلس اإلدارة. 
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 : ت املجلساوثيق االجتماعات وقرار ت

 كالتالي: وال يجوز عزله إال بقرار من املجلس وتكون مهامه  غيرهم،من بين أعضائه أو من  للسر(جب على مجلس اإلدارة تعيين )أمينًا ي
اجتماعات   -أ بمواعيد  األعضاء  االعمال    املجلس،إبالغ  بجدول  قبل موعد    وأوراقوتزيدهم  به  املتعلقة  والوثائق  العمل 

 كافية. االجتماع بمدة 
ت وبيان مكان االجتماع وتاريخه مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوال   اجتماعاتتوثيق   -ب

املجلس    وانتهائه وتوثيقبدايته    ووقت التصوب وحفظها في سجل خاص منظم وتدوين أسماء األعضاء    ونتائجقرارات 
   .املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وتوقيع هذه -إن وجدت –الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 حفظ التقارير التي ترفع الى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس.   -ت
 تنظيم سجالت إفصاحات أعضاء املجلس اإلدارة التنفيذية.  -ث
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   املراجع:
 مجلس الوزارء –النظام األساس ي للجمعيات  •
 مجلس الوزراء  –الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات  •
  الفلسطينية العامةاألهلية و الهيئات  إدارة املؤسسات دليل مجالس  •
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية   –قواعد حوكمة الجمعيات األهلية  •
 مؤسسة امللك خالد  –دليل تأسيس منظمة غير ربحية في اململكة العربية السعودية  •
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