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متهيد:
يعترب جملس اإلدارة يف أي مجعية أهلية مسؤوال عن مجيع أعماهلا ونشاطاتها .كما أنه املسؤول قانونياً،
وأخالقيا وماليا عن سلوك املنظمة وأدائها.
إن اجمللس باعتباره هو هيئة اختاذ القرار ،ملقى على عاتقها العديد من املسؤوليات.
وينقسم دور جملس اإلدارة اىل جمالني أساسيني هما :الدور الداعم  ،والدور القيادي /احلكم والسلطة  ،وتقع
مجيع املسؤوليات ضمن الدورين السابقني ،وميكن إجيازها باملسؤوليات العشرة الرئيسة التالية:
مهام ومسؤوليات جملس إدارة اجل معية :
 -1حتديد رسالة ،ورؤية وإطار العمل االسرتاتيجي للجمعية
يلتزم اجمللس بوضع الرسالة ومراجعتها بشكل دوري ،من أجل التثبت من دقتها وصالحيتها .وجيب على كل
عضو يف اجمللس أن يفهم الرسالة ويؤديها ويسعى اىل نشرها  ،كما يعمل اجمللس على تطوير إطار العمل
االسرتاتيجي للجمعية مبا ينسجم مع توجهات الدولة
املهام :
• وضع الرسالة وحتديثها .
• اإلهلام والقيادة .
• مراجعة لنظام الداخلي عند الضرورة  ،وجيب أن يبقى النظام الداخلي مبا يتوافق مع أنظمة اململكة
العربية السعودية .
• تطوير وإقرار السياسات العامة للجمعية .
 -2تعيني مدير اجلمعية
إن املدير مسؤول عن إدارة اجلمعية  ،ويعمل اجمللس على مراجعة وتقييم أداءه/ها بشكل دوري ،للتأكد من
أنه/ها تقوم بتنفيذ الوصف الوظيفي ،وتوفري القيادة املالئمة ،والتخطيط والتنفيذ لربامج اجلمعية  .كما
يكون اجمللس مسؤوال عن اإلبقاء على املدير أو صرفه/ها .كما يسعى اجمللس للتوصل إىل توافق بشأن
الوصف الوظيفي ملدير املركز ،وأن جيري عملية حبًثٍ متأنٍ ،وفق األصول املتبعة يف عمليات التوظيف ،حتى
جيد شخصاً مؤهالً لكي يتبوأ املنصب .
املهام:
• مراجعة الوصف الوظيفي للمدير وحتديثه للتأكد من أنه مناسب لسياق العمل وتطوراته ملؤسسة.
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• إجراء مقابالت للمرشحني املؤهلني للمنصب.
• تعيني مدير اجلمعية .
• توجيه مدير اجلمعية بعد تعيينه.
 -3دعم أداء املدير ومراجعته.
يعمل اجمللس على التحقق من حصول مدير اجلمعية على الدعم املعنوي واملهين الالزمني من أجل حتقيق
أهداف اجلمعية .
املهام:
•

يقوم رئيس اجمللس ،بالشراكة مع األعضاء ،باختاذ القرار بشأن التقييم الدوري ألداء مدير اجلمعية .

• إذا دعت الضرورة ،يقوم اجمللس بإنهاء عمل املدير والبدء بالبحث عن بديل.
 -4ضمان التخطيط الفعال للجمعية
يعمل أعضاء جملس اإلدارة ويشاركون بشكل فاعل مع العاملني يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ويساعدون
يف تنفيذ األهداف املخططة.
املهام:
• املشاركة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي وإقرار خطط التنفيذ بعيدة املدى.
• تطوير السياسات املتعلقة بأطر العمل وإقرارها.
• املشاركة يف تطوير اخلطة االسرتاتيجية للجمعية .
 -5ضمان توفر املوارد املالية والبشرية املناسبة
إن توفري املوارد الكافية للجمعية  ،لكي تؤدي رسالتها ،تعترب إحدى أهم مسؤوليات اجمللس .ويعمل اجمللس على
حتقيق املهام التالية:
املهام:
• يعمل بالشراكة مع مدير اجلمعية والعاملني من أجل توفري التربعات واملنح .
• ي بقى على اطالع ودراية باخلدمات اليت يتم تقدميها واملوارد املالية والبشرية املطلوبة لذلك.
• مراجعة نظام الرواتب والسلم الوظيفي.
• وضع السياسات واإلجراءات اخلاصة بزيادة األجور واملزايا واإلجازات للموظفني.
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 -6إدارة املوارد بفعالية
يسعى اجمللس لوضع موازنة سنوية ووجود الرقابة املالية املالئمة ،وذلك لكي يظل مسائال أمام املاحنني
واألعضاء ،ويضمن استمرار اإلعفاءات الضريبية .
املهام:
• الرقابة املستمرة للوضع املالي تبعا للموازنة السنوية اليت مت إقرارها.
• مراجعة املوازنة السنوية لعرضها عًلى اجلمعية العامة وإقرارها.
• مراقبة الوضع املالي للجمعية .
• مراجعة بيانات التدقيق املالي واالجتماع باملسؤولني املاليني ،من أجل تصويب نتائج املدقق وتوصياته إذا
دعت الضرورة .
• اختاذ القرارات االستثمارية اليت تصب يف مصلحة اجلمعية .
• مراجعة البيانات املالية وإقرارها يف نهاية السنة مع موازنة السنة املالية اجلديدة.
• تقديم التقارير اإلدارية واملالية السنوية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العامة.
 -7حتديد برامج اجلمعية وخدماتها ومراقبتها.
يعمل اجمللس على حتديد الربامج األكثر انسجاما ورسالة اجلمعية وخطتها اإلسرتاتيجية ،والتأكد من
التزام مشاريع اجلمعية وانسجامها مع األولويات التنموية يف اململكة العربية السعودية  ،ومتابعة تنفيذها
باملهنية الالزمة.
املهام:
• إقرار خطط العمل التفصيلية املستمدة من خطة العمل السنوية.
• تلقي التقارير الدورية من مدير املركز حول أعمال املراجعة كافة اليت جتريها هيئات مراجعة أو تقييم
خارجية.
• حبث األوضاع اليت قد تتطلب التغيري يف الربامج واخلدمات.
• تشكيل اللجان الالزمة لتحسني العمل ،وحتديد جماالت عملها ضمن اجمللس.
-8حتسني الصورة العامة للجمعية
يشكل اجمللس الصلة األساسية للجمعية باجملتمع ،مبا فيها األعضاء ،واجلمهور واإلعالم .ويسعى اجمللس اىل
توضيح رسالة اجلمعية ،وإجنازاتها ،وأهدافها للجمهور ،باإلضافة إىل احلصول على تأييد شخصيات مهمة يف
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اجملتمع ،تشكل عناصر مهمة يف االسرتاتيجية الشاملة للعالقات العامة .كما يسعى اجمللس اىل الدفاع عن
اجلمعية وتعزيز صورتها واحلرص على مسعتها ومصداقيتها على الصعد كافة.
املهام:
• ترويج اجلمعية ضمن األطر األهلية ،واخلاصة واحلكومية بالطريقة املناسبة.
• مراجعة التقرير السنوي ،والنشرة التعريفية باجلمعية والكتيبات اليت تروجها.
-9التأكد من النزاهة القانونية واألخالقية واحملافظة على الشفافية وتطوير آليات للمساءلة
تلتزم اجلمعية بسياسة الشفافية املطلقة و القائمة على مبدأ احلق يف املعرفة فيما يتعلق بإيصال املعلومات إىل
أصحاب العالقة ،مبا يضمن االنفتاح مع اجلمعية العمومية ،واملستفيدين ،واملاحنني والسلطة حول النشاطات
واإلجراءات والقرارات والسياسات وتوفري املعلومات الصحيحة للجمهور ،والتقيد باملعايري املهنية والقواعد
اخلاصة بالشفافية املالية ،وإدارة املشرتيات من خالل العطاءات .وتعيني املوظفني وفق القواعد املهنية املتبعة من
اإلعالن عن الوظائف ومنح فرص متساوية للجميع .كما تلتزم اجلمعية بأن تكون قابلة للمساءلة من قبل
أعضاء اجلمعية العمومية  ،واملستفيدين من أفراد اجملتمع ،واملاحنني ،واملتعاقدين مع اجلمعية وفق شروط
التعاقد ووفق القانون ،مع احلفاظ على استقاللية اجلمعية واستقاللية قرارها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو
طائفي أو ديين يف تقديم اخلدمات والتوظيف.
ولكي يكون اجمللس مسائال ،ماليا وأخالقيا ومعنويا أمام اجلمعية ومجيع األطراف ذات العالقة ،عليه أن يتأكد
أن اجلمعية تستخدم النظام والربنامج املالي واحملاسيب املناسب ،وأنها ملتزمة باملعايري والشروط الدولية
للمحاسبة والتدقيق ،وان املوازنات تعد بطريقة سليمة ودقيقة لعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها .كما
يلتزم اجمللس ويعمل ويتحقق من استخدام األموال يف اجملاالت املخصص هلا واملعلن عنها واملتعاقد عليها مع
اجلهات الداعمة.
املهام:
• التأكد من وجود سياسات سليمة لشؤون املوظفني.
• التأكد من وجود نظام للشكاوى  ،حيق ألي متضرر من برامج اجلمعية ونشاطاتها استخدامه ،ويقوم
جملس اإلدارة مبراجعة الشكاوى بصورة منهجية.
• التفويض الواضح للمدير يف إدارة املوظفني والربامج واملشاريع؛ وفق أسس اإلدارة اجليدة.
• حتديد صالحيات الصرف وفق املستويات اإلدارية ،ومراعاة فصل املسؤوليات.
• إتباع القانون والالئحة الداخلية والنظام الداخلي للجمعية.
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• دعوة اجلمعية العمومية إىل اجتماع سنوي عادي أو إىل اجتماع غري عادي إذا دعت الضرورة ،وتنفيذ
قراراتها تبعاً للقانون وللنظام الداخلي.
• التوصية للجمعية العمومية بإقالة أعضاء اجمللس (املخطط العام مذكور حتت إقالة أعضاء اجمللس).
• متابعة أي مالحظات صادرة عن الوزارات أو الدوائر املعنية داخل اململكة العربية السعودية فيما خيص
أنشطة اجلمعية ،واالستجابة هلا.
 - 10التقييم الذاتي ألداء اجمللس من خالل تقييم اجمللس ألدائه والتحقق من تأديته ملسؤولياته ميكن للمجلس،
ومن خالل هذه العملية ،التعرف والوقوف على اجنازاته ،والتوصل إىل توافق يف اجملاالت اليت حتتاج إىل تطوير.
كما أن مناقشة نتائج التقييم الذاتي يف خلوة تساعد على وضع خطة بعيدة املدى.
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أدوار أعضاء جملس اإلدارة ومسؤولياتهم ومهامهم
املبادئ التوجيهية العامة الواجب مراعاتها واحرتامها من أعضاء اجمللس

االختصاصات والواجبات اخلاصة بأعضاء اجمللس:
خيتار جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس و مشرفاً مالياً :

أوال  :اختصاصات رئيس اجمللس و واجباته :
إن رئيس اجمللس:
• عضو يف اجمللس
• يعترب كبري املتطوعني يف اجلمعية
• شريك مع مدير اجلمعية يف حتقيق رسالة اجلمعية
• يقود جملس اإلدارة الذي يصنع السياسات ويتابع عمل مدير اجلمعية
• ميثل اجلمعية أمام الغري يف مجيع العالقات  ،ويقوم بالتوقيع على العقود اليت تتم بني اجلمعية واجلهات
األخرى  ،اليت يوافق جملس اإلدارة على إبرامها .
• برأس اجتماعات اجلمعية اجمللس واجلمعية العمومية واللجان الفرعية اليت يتابعها  ،ويشارك يف
االعداد هلا واملشارة يف مناقشتها ومداوالتها
• إقرار جدول اعمال جلسات جملس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته
• يعزز دور اجمللس يف جمال التخطيط االسرتاتيجي ويشارك يف وضع األهداف احملددة بعيدة املدى
واألهداف قصرية املدى  ،وأهداف املؤسسة وأولوياتها لتلبية احتياجات اجملتمع والفئات املستهدفة.
• التوصية والعمل مع اجمللس على تبين سياسات تتصف بالرشيدة والعادلة ،وتعزز اإلدارة اجليدة يف
اجلمعية.
• حيق له دعوة اللجان الجتماعات مسببة.
• التوقيع مع أمني السر على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية.
• توقيع عقود املوظفني املعينني يف اجلمعية.
• العمل على توسيع عالقات اجلمعية حمليا من خالل التشبيك اجملتمعي.
• يلعب دورا قياديا يف جتنيد األموال وتأمني االستدامة للجمعية وخلدماتها.
• يكون مسائال أمام املمولني عن اخلدمات اليت قدمت واألموال اليت أنفقت .
• يراقب ويقيم فعالية اجلمعية من خالل املراجعة الدورية للربامج واخلدمات مع مدير اجلمعية .
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• إقامة عالقة عمل إجيابية مع أعضاء اجمللس اآلخرين ومع فريق العمل يف اجلمعية .
• التنبه واالمتناع عن أي تضارب يف املصاحل ،ومراجعة أي قضايا ذات أهمية للمجلس.
• يؤدي أي مهام أخرى يوكلها اجمللس إليه.
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ثانيا  :اختصاصات وواجبات نائب رئيس اجمللس
هذا املنصب يأتي مباشرة بعد منصب الرئيس .إن نائب الرئيس:
• عضو يف اجمللس.
• يؤدي مهام الرئيس يف حال غيابه .
• مسؤول أمام رئيس اجمللس.
• يعمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء اجمللس .
• تأدية دور رئيس اجمللس يف حال غياب األخري عن االجتماعات الدورية.
• اإلسهام بوضع األهداف احملددة البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف اجلمعية وأولوياتها يف تلبية احتياجات
اجملتمع.
• يتمتع بصالحية التوقيع نيابة عن الرئيس ألغراض مالية وقانونية.

ثالثا :اختصاصات املشر ف املالي وواجباته:
• هو عضو يف اجمللس يتمتع بالقدرة على قراءة/فهم/تفسري البيانات املالية للجمعية .
• يعترب مسؤوال عن مجيع شؤون اجلمعية املالية طبقا للنظم واألصول املالية املتبعة .
• يتمتع بصالحية التوقيع بالنيابة عن اجمللس ألغراض مالية.
• اإلشراف على تنظيم اإليرادات النقدية والعين ية واملصروفات على وجه مفصل؛ وفقا لألصول املالية
املتبعة .
• اإلشراف العام على موارد اهليئة ومصروفاتها .
• اإلشراف على التعاون مع مدقق احلسابات .
• اإلشراف على اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس اإلدارة.
• اإلشراف على صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها قانونا مع االحتفاظ باملستندات الدالة على صحة
الصرف ،ومراقبة املستندات وحفظها.
• يضمن تطوير السياسات واإلجراءات املالية ومراجعة اجمللس هلا.
• اإلسهام بوضع األهداف احملددة البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف وأولويات املركز يف تلبية احتياجات
اجملتمع.
• يشكل مرجعا للجان األخرى يف اجلوانب املالية.
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• يقوم بتأدية واًجباته من خالل العالقة الوثيقة باملدير املالي أو احملاسب (يف حال وجوده)
• اإلشراف على تنفيذ قرارات اجمللس فيما يتعلق باملعامالت املالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود
امليزانية.
• اإلشراف على إعداد املوازنة السنوية وعرضها على جملس اإلدارة .
• يعمل على عرض املوازنة السنوية على جملس اإلدارة للمراجعة.
• يتثبت من عرض البيانات املالية املدققة على اجمللس بشكل سنوي .
• اإلشراف على حبث املالحظات ذات الطابع املالي ،الواردة من الوزارة املختصة والرد عليها.
• يلتزم بالشروط العامة الواجب توفرها يف أعضاء جملس اإلدارة.
• يؤدي أي مهام يف اجلوانب املالية يوكلها إليه اجمللس.

رابعاُ :اختصاصات عضو جملس اإلدارة
يتمتع عضو جملس اإلدارة بكافة حقوق العضوية باجلمعية وعلى األخص ما يلي:
-1

حضور اجتماعات جملس اإلدارة واملشاركة يف مناقشاته واختاذ قراراته.

-2

رئاسة اللجان اليت يشكلها اجمللس أو اجلمعية العمومية واملشاركة يف عضويتها .

مهام عضو جملس اإلدارة:
يلتزم عضو جملس اإلدارة جبميع االلتزامات املرتتبة على عضويته باجلمعية واليت منها ما يلي:
 . 1احلرص على حضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم ومنتظم.
 . 2املشاركة الفعالة مع اعضاء اجمللس حلسن ادارة اجلمعية وحتقيق أهدافها.
 . 3املساهمة يف اعداد خطط وبرامج ومشروعات اجلمعية ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها.
 . 4التقيد مبا يصدر عن اجلمعية العمومية او جملس اإلدارة من قرارات او تعليمات.
 . 5القيام جلميع الواجبات واالخ تصاصات املنصوص عليها يف هدا النظام واخلاصة برئيس اجمللس ونائبة،
املشرف املالي ،إذا توىل العضو أيا من هذه املناصب.
 . 6عدم املطالبة بأية رواتب او مكافآت او امتيازات مالية لقاء عضويته باجمللس.
 . 7احملافظة على اسرار اجلمعية وعدهم افشائها.
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االجراءات املتبعة لتعريف اعضاء جملس االدارة اجلدد بعمل اجلمعية
يتم تعريف أعضاء جملس اإلدارة اجلدد باللوائح والسياسات واألنظمة املالية والقانونية املتعلقة بأعمال
اجلمعية من خالل اخلطوات التالية :
االجراء

املسؤول عن التنفيذ

تعريف األعضاء اجلدد بالسياسات

رئيس جملس اإلدارة

واللوائح واألنظمة

املدير التنفيذي

تعريف األعضاء بأماكن حفظ اللوائح
والسياسات واألنظمة يف اجلمعية
إطالع األعضاء على اللوائح والسياسات
ومناقشتها
عقد ورش عمل ولقاءات تعريفية

املدير التنفيذي

رئيس جملس اإلدارة

االجتماع األول للمجلس

رئيس جملس اإلدارة
املدير التنفيذي

التعريف باإلدارات واألقسام
التعريف بالقضايا احلالية

املشرف املالي

والتعـاميم

خالل الشهر األول من االنضمام للمجلس

خالل الشهر األول من االنضمام للمجلس

املدير التنفيذي

التعريف بالقضايا القانونية واحلوكمة

موعد التنفيذ

اإلدارة القانونية

خالل السنة األوىل من االنضمام للمجلس
خالل الشهر الثاني من االنضمام
للمجلس
خالل الشهر الثاني من االنضمام
للمجلس
خالل الشهر الثاني من االنضمام
للمجلس
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